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Zřizovatelé



Obrat firem, které v začátcích podpořil JIC

35,3 mld. Kč 
v roce 2019

(v mil. Kč)





Kreativní hub Brno www.kreativnivouchery.cz

KumST



KreAtivnÍ vOUcheRy BRno
• spolupráce firem a zkušených kreativních profesionálů

• zvýšení konkurenceschopnosti firem

• součást podpory kreativních průmyslů v #brnoregion

• proplacení 75 % ceny zakázky, příspěvek až 100 000 kč

• rozdělujeme 4 500 000 kč 

• podporujeme přes 45 spoluprací ročně

• program financuje město brno



• firma se sídlem v JMK

• malý střední podnik

• má potenciál expanze do 
zahraničí

POdMínKy nA VSTupU

• má potenciál vlastního 
produktu nebo služby

• nepodniká v KKP
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V ONliNE krEATiNí gaLERIi
Je ZareGIStRováNO 154 proFeSIonÁLů



HaRMOnOGraM



Losování KReativních vouCHerů 2021 - ONline



S.A.B. 
AEROSPACE

Zabývají se vývojem, testováním i montáží 
součástek a konstrukcí pro vesmírný průmysl.

Obrat 2020: 79 mil

Počet zaměstnanců nyní: 20 (do konce 2021 plánují 
48)

Kreativní voucher jim pomohl zrealizovat novou 
vizuální identitu.



ANYONEGO

Zabývají se vývojem a výrobou pomůcek pro 
hendikepovaná zvířata. 

Obrat 2020: 0,5 mil

Počet zaměstnanců: 4

Kreativní voucher jim pomohl zrealizovat nový web 
a vytvořit audiovizuální obsah.



cO pŘináŠí fIRmám spoluPRÁCE s kReaTivCi?

22%

28%

46%

55%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Přijetí nových zaměstnanců

Vstup na nové trhy

Zvýšení tržeb či přidané hodnoty produktů/služeb

Oslovení nového segmentu klientů

Dopady služeb kreativců na vybrané hodnotící ukazatele



PÁKOVÝ EFEKT PROGRAMU 
KREATIVNÍ VOUCHERY

7,8 mil. Kč

Objem zakázek nad rámec kreativních
voucherů (návazné zakázky a nepodpořené,
přesto realizované projekty



Vouchery jako nástroj podpory inovací MSP

Pomohou identifikovat příležitosti k úsporám a snížení 
environmentálních a sociálních dopadů podniků. 

Povedou ke zvýšení zájmu o energeticky efektivní, šetrné a 
cirkulární technologie, jako jsou obnovitelné zdroje, zadržování 

a využívání dešťové a odpadní vody, nízkoemisní doprava a 
další inovace. 

Sníží bariéry pro zavedení udržitelných inovací, povedou k 
dalším významnějším investicím do inovací i úspor a 
efektivnějšímu využívání ostatních “zelených” dotací.

Zelený /cirkulární sken, Quick check provozu (výroby, 
kanceláře) , Materiálové toky, Energetický audit, Vodní audit, 
Uhlíková stopa, Potencionál obnovitelných zdrojů, Zapojení 

stakeholderů, Hodnocení rizik, LCA.




