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Komu jsou projekty určeny?

Projekty jsou určeny malým a středním podnikům (MSP) s místem dopadu v ČR 

mimo hl. města Prahy. 

Co je seznam podpořených akcí?

Seznam veletrhů (dohromady 150 akcí), na které mohou účastníci žádat podporu 

formou zvýhodněné služby.

Při jakém počtu účastníku se realizuje prezentace a podpora na veletrhu?

Prezentace a podpora na veletrhu se uskuteční v případě minimálně 5 firem na 

společné expozici a teprve na základě splnění této podmínky je možno 

podporovat účastníky i na individuálních expozicích. 

Kdo zajišťuje plochu?

Plocha pro všechny účastníky na společné i na individuálních expozicích musí 

být dle projektu zajištěna agenturou CzechTrade (na základě podnětu od 

účastníka a po vzájemné komunikaci). 

Projekty NOVUMM a NOVUMM KET 2016 –2018



Kdo zajišťuje stavbu expozice?

Stavbu společné expozice zajišťuje CzechTradem vysoutěžený dodavatel, stavby 

individuálních expozic si firmy buď zajišťují samy, nebo mohou po dohodě využít 

vysoutěženého dodavatele pro společnou expozici. 

Jak se má MSP hlásit a co má splnit?

Každý jednotlivý žadatel o účast (MSP) se může hlásit pomocí Přihlášky, která je 

k dispozici tak jako ostatní dokumenty na https://www.czechtrade.cz/programy-

eu/oppik a dále v jednotlivých projektech. Originál přihlášky je potřebné zaslat na 

adresu CzechTrade poštou anebo datovou schránkou. 

Co a jakou formou je účastníkovi poskytováno (hradí se)?

Účastníkovi je poskytována podpora formou zvýhodněné služby až do výše 80/90 

tisíc Kč dle toho, do kterého projektu se přihlásil, a vztahuje se na nákup plochy, 

registrační poplatek, zápis do veletržního katalogu a základní provozní zajištění 

expozice.

Projekty NOVUMM a NOVUMM KET 2016 –2018

https://www.czechtrade.cz/programy-eu/oppik#_blank


Jak se účastník spolupodílí?

Spoluúčast ze strany účastníka vyžaduje, aby se finančně na službě spolupodílel. 

Participace je buď 50% (na veletrzích v členských zemích EU), nebo 30% (na 

veletrzích v nečlenských státech EU) na uznatelných nákladech / způsobilých 

výdajích (obvykle náklad, který se týká stavebního řešení individuální expozice, či 

jeho části na společné expozici). 

Projekty NOVUMM a NOVUMM KET 2016 –2018



V roce 2016 proběhly 3 veletrhy: 

 Medica Düsseldorf – 15 účastníků

 Zdravookhraneniye Moskva – 7 účastníků

 Heim+Handwerk Mnichov – 11 účastníků

Inovovaný vzhled expozic 

Na rok 2017 je plánováno:

 35 veletrhů v rámci projektu NOVUMM 

 20 veletrhů v rámci projektu NOVUMM KET

 mezi nimi i veletrh Spielwarenmesse

Projekty NOVUMM a NOVUMM KET 2016 –2018



 Termín: 1. 2. – 6. 2. 2017

 Druh akce: Veletrh NOVUMM

 Místo konání: Norimberk, Německo

 Oborová specializace: Hračkářský průmysl

 Teritoriální zaměření: Německo

 Počet účastníků: 20 českých firem

 Spolupráce z Česko-německou obchodní a průmyslovovou komory.

 Celkový počet:

1. vystavovatelů: 2 871

2. mezinárodních vystavovatelů: 2 124

3. mezinárodní účast v procentech: 74%

4. počet zemí: 63

5. výstavní plocha: 170.000 m2

6. Česká republika: 49 vystavovatelů

SPIELWARENMESSE v roce 2015 a 2014



Tyto ročníky byly podpořeny v předchozím projektu SVV 2013 –

2014/2015

 Spielwarenmesse 2015:

 Termín: 28. 1. – 2. 2. 2015

 Počet vystavovatelů v rámci projektu: 41 firem

 Spielwarenmesse 2014:

 Termín: 29. 1. – 3. 2. 2014

 Počet vystavovatelů v rámci projektu: 34 firem

SPIELWARENMESSE v roce 2015 a 2014



 Spielwarenmesse je přední mezinárodní veletrh hraček, hobby a 

volnočasových aktivit.

 Další ročník tohoto veletrhu se bude v Norimberku konat od 31.1. do 

4.2.2018.

 Dialog Tour – Spielwarenmesse

 Spielwarenmesse® je opět na turné a při své cestě kolem světa zavítá i 

do Prahy.

 Toto setkání je určeno pro vystavovatele a cílem je informovat o 

možnostech Vaší účasti na 69. Spielwarenmesse.

 Datum konání: středa, 31. května 2017 do 11:30 hod.

 Místo konání: Hotel Savoy Prague – Savoy Lounge – 7. patro, 

Keplerova 218/6, 118 Praha 1.

 Za Česko-německou obchodní a průmyslovou komoru: Zdeňka 

Goedertová – reprezentantka Spielwarenmesse

SPIELWARENMESSE v roce 2015 a 2014



FORMA A VÝŠE PODPORY

Poskytnutí zvýhodněné služby ve formě nákupu plochy, 

registračního poplatku, zápisu do katalogu aj. přímo u veletržní 

správy až do výše 80 000/90 000 Kč při zachování míry povinné 

participace 

Minimální počet 5 účastníků na společné expozici

Projekt určen pouze pro malé a střední podniky (do 250 

zaměstnanců)



Příklad společné expozice na akci 

SPIELWARENMESSE 2017



Zvýhodněné služby pro MSP a designéry: podpora do výše 50 % 

výdajů na služby průmyslového a produktového designéra a 

propagaci designu v zahraničí

Adresář designérů CzechTrade www.designers-database.eu: 

databáze dodavatelů dotovaných designérských služeb

Individuální spolupráce s designérem: 50 000 Kč 

Individuální prezentace na zahraničních designových veletrzích: 

130 000 Kč, minimálně 4 účastníci na akci

Plánované zahraniční akce 2017 - 2018: Maison&Objet Paris 

(Francie), Light&Building (Německo), Salone Internazionale del Mobile (Itálie)

DESIGN PRO KONKURENCESCHOPNOST



• Doporučení a příprava zahraničních veletrhů

• Feedback 

• Akvizice

• Katalogy

SPOLUPRÁCE OFEU A ZK



Web interní projekty CzechTrade

https://www.czechtrade.cz/programy

-eu/oppik

NOVUMM:

jana.vosahlova@czechtrade.cz

NOVUMM KET: 

viktorie.vranova@czechtrade.cz

DESIGN pro konkurenceschopnost:

zuzana.sedmerova@czechtrade.cz

OFEU:

petr.kraselovsky@czechtrade.cz

Děkuji za pozornost!
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