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Kreativní vouchery KHK

Podporované oblasti Typové aktivity

1) Architektura / interiérový design / průmyslový a produktový

design
Grafické návrhy interiérů, návrh produktů, design výrobků apod.

1) Design Thinking
Kreativní řešení problémů s primárním zaměřením na koncového

uživatele.

1) Fotografie /Film, video /Hudba, zvuk
Tvorba komerčních fotografií, tvorba a produkce hudby,

audiospotů, hraných či grafických videospotů, apod.

1) Výtvarné umění, grafický design, branding, marketingové

strategie

Výtvarné návrhy, návrh názvu, loga, vizuálního stylu, design

obalů, vlastní marketingová strategie apod.

1) Informační a komunikační technologie
Tvorba a vývoj mobilních aplikací, rozšířené reality, prototyping

pomocí 3D tisku, apod.

1) Řemesla

Řemesla využívající nové či inovativní metody a materiály nebo

unikátní výroba produktů z tradičních materiálů (dřevo, korek,

proutí, sklo, keramika apod.).

Účel dotace: 

a) Nákup kreativní služby včetně pořízení nehmotného investičního majetku od kreativce 
(podporovaná oblast Řemesla nabízejí výrobu z tradičních materiálů)

b) Nákup kreativní služby včetně pořízení nehmotného investičního majetku od kreativce 
působícího v některé z těchto podporovaných oblastí:



Kreativní vouchery KHK

 způsobilý žadatel o dotaci:

 mikropodnik, malý 
a střední podnik se sídlem nebo provozovnou v KHK

 rozmezí dotace: 50.000 Kč – 150.000 Kč

 max. procentuální podíl dotace: 70 %  (u HSOÚ: 90 %)

 dotace může být poskytnuta v režimu de minimis

 Lhůta pro podání žádosti od 01.12.2022 (8:00 hod.) do 
18.01.2023 (14:00 hod.)



Jak o kreativní voucher požádat? 



Galerie kreativců

Jak se zapojit?

 Poskytni nám o sobě několik informací. Zajímá nás čím se zabýváš, jaké služby můžeš nabídnout, s jakými klienty jsi 
realizoval vybrané zakázky ...

 Na webu proinovace.cz si stáhni formulář. Vyplněný formulář nám zašli společně s logem Tvé společnosti 
a obrázky referencí na email semerad@cirihk.cz.

 V období přijímání žádostí o Kreativní vouchery je registrace kreativců pozastavena (momentálně možnost 
registrovat do 16.9.2022). 

Jaké jsou podmínky pro registraci do databáze?

• Vlastní, aktivní IČ.

• Minimálně 2 letá podnikatelská historie

• 3 reference zrealizovaných zakázek.

• Sídlo kdekoliv v ČR.

Galerie kreativců je databází poskytovatelů kreativních služeb, tedy těch, kteří se věnují 
animacím, mobilním aplikacím, produktovému designu či designu služeb, grafice, ilustracím, 
fotografiím, video spotům, hudbě nebo také brandingu, marketingovým strategiím nebo 
třeba uměleckým řemeslům.

https://www.proinovace.cz/file/edee/2022/01/sablona-kreativcu_final-2022.docx
mailto:semerad@cirihk.cz


Program podpory lokální ekonomiky

 Termín podání žádostí: od 01.12.2022 (8:00 hod.) do 18.01.2023 (14:00 hod)

 Výše dotace: 30.000 Kč – 50.000 Kč, maximální procentuální podíl dotace 70 % 

 Alokace: 1 500 000 Kč

2 účely marketingové aktivity vč. pořízení prezentačního stánku, tvorba 
loga a manuálu

 rezervační systémy

způsobilý žadatel o dotaci: 

 živnostník a drobný podnikatel do 30 zaměstnanců (pro rezervační 
systémy – s provozovnou v obci do 10 000 obyvatel)

 + držitel certifikátu Regionální produkt, Regionální potravina či 
obdobného na krajské úrovni, popř. zapojen do kampaně Regiony 
sobě



Spolupráce na kampani Regiony sobě

1 Finanční podpora kampaně formou objednávky služeb

- tisk plakátů a výlep na území kraje, realizován propagační spot, 

několik kol soutěže o balíčky regionálních produktů, tiskové zprávy

- v letošním roce nákup jednotného oblečení na stánky, další varianty 

spotu (kratší, aj mutace), další kolo soutěž, tiskové zprávy

2 Marketingová podpora – spolupráce formou prezentace na 

sociálních sítích kraje, webu kraje, akcích kraje

3 Přímá podpora – objednávka marketingových služeb k propagaci 

kampaně regiony sobě přímo krajem – propagace na www.seznam.cz 

(proklik na www.regionysobe.cz/kralovehradecky, vydání kartičkových

kalendáříků

Výstupy: návštěvnost webových stránek na základě realizované kampaně:

11.319 uživatelů

04:02 průměrná strávená doba

63.110 počet návštěv  

Jiná podpora: zapojení do kampaně je jednou z podmínek pro 

čerpání dotačních prostředků



Značka 

„To nejlepší z Královéhradeckého kraje“

 zastřešuje držitele certifikátu „regionální produkt“ 
(celkem 7 značek na území kraje) a držitele značky 
„regionální potravina“

 propojení s kampaní „Regiony sobě“

 propagace značky i přes úspěšné žadatele v dotačním 
programu „Podpora lokální ekonomiky“

 webové stránky www.tonejlepsizkhk.cz a 
www.tonejlepsizkraje.cz

 obsah: informace pro producenty, pro zákazníky, 
tematické akce a aktuality, katalog regionálních produktů

 spolupráce se správci značek (MAS a oblastní destinační 
společnosti) a s destinačními společnostmi (turistické 
oblasti) na tvorbě obsahu



Děkuji za pozornost!

 Ing. Martina Saláková Šafková 

 Krajský úřad Královéhradeckého kraje

 Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací

 Mail: msalakovasafkova@kr-kralovehradecky.cz

 Tel.: 722 954 679


