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Den otevřených dveří v Kontaktním centru pro podnikatele 
 
V Praze dne 3. 4. 2014 
 
 

u příležitosti svého ročního výročí včera otevřelo Kontaktní centrum pro podnikatele své dveře 
všem, které zajímá projekt Akcelerace – program podpory podnikání v hlavním městě Praze a 
všem, kteří měli zájem seznámit se blíže s konkrétními činnostmi tohoto centra.  
 
Kontaktní centrum pro podnikatele poskytuje své služby v pražském regionu v rámci projektu 
Akcelerace – programu podpory podnikání v hlavním městě Praha. Celé odpoledne bylo rozděleno 
do tří hlavních informačních bloků, z nichž každý byl obsahově zaměřen na daný realizovaný 
projekt podpory podnikání či cílovou skupinu, na kterou jsou projekty směřovány. Program začal 
ve 14 hodin a jeho první blok byl věnován projektu START, jež je ve své základní podobě zaměřen 
na poslední ročníky středních odborných škol a učilišť a osvětu v oblasti základů podnikání a 
zvyšování finanční gramotnosti v této cílové skupině. Další blok byl informačně vyplněn tématy 
seminářů pro podnikatele a informacemi o velmi oblíbeném projektu Úspěšná žena, který 
v současné době vstupuje do svého druhého pokračování a zaznamenal mezi budoucími i 
praktikujícími podnikatelkami velký ohlas. Třetí díl odpoledne byl zaměřen na projekt Inovační 
vouchery v Praze, kde byli zájemci informováni o průběhu pilotního ročníku projektu a účastníky 
byli jak poskytovatelé služeb, tak podnikatelé, kteří s projektem Inovační vouchery své inovace 
realizují.  
V rámci všech těchto bloků byli návštěvníci informováni o výsledcích projektů v uplynulém roce, 
jejich současném stavu a plánovaném vývoji. Mohli pohovořit s pracovníky Kontaktního centra pro 
podnikatele, manažerem projektů a vedením společnosti, lektory a zástupci zúčastněných 
organizací.  
Ve čtvrtém závěrečném bloku, který byl diskusním fórem, se sešli podnikatelé, zástupci našich 
partnerských organizací, v jejichž obsahu činnosti je podpora podnikání, a zástupci z řad veřejnosti.  
 
„Jsem velmi ráda, a přiznávám, že jsem byla až zaskočena, tak velkým zájmem o naše projekty. 
Všichni účastníci byli velmi milí, zajímali je prezentace, kladli věcné dotazy a bylo vidět, že se o 
problematiku podpory podnikání opravdu zajímají a dobře se v ní orientují. Někteří přišli s úmyslem 
prověřit si nás, zda mají našich služeb využít. Jiní nás již znali a přišli nás podpořit. Vedli živé diskuse 
nejen s námi, s lektory, ale i mezi sebou. Nálada byla opravdu skvělá a já bych chtěla poděkovat 
všem, kteří přišli a přispěli k ní,“ říká Ing. Jitka Kárníková, ředitelka akciové společnosti Rozvojové 
projekty Praha. 
 
Všichni účastníci si odnesli nejen zážitek z příjemného odpoledne, ale i spoustu zajímavých 
informací v podobě nabídky projektu Akcelerace pro další období. 
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Doplňující informace: 

Rok činnosti projektu Akcelerace v číslech 
• 1105 subjektů, kterým bylo poskytnuto poradenství a služby Kontaktního centra 
•      54 seminářů a workshopů navštívilo 608 účastníků  
•      28 příruček Pražského podnikatele 
•      29 partnerů projektu 
•    146 firem/podnikatelů podalo žádost o Inovační voucher 
•      36  vědecko-výzkumných pracovišť se zapojilo do projektu IV  
• 10 mil Kč dotace Hlavního města Prahy  -  34,5 mil. Kč činila celková hodnota nabídek 

projektů v rámci IV 
 
 
 

 

Kontaktní centrum pro podnikatele 
Opletalova 929/22 
Nové Město, Praha 1, 110 00 
tel: +420 606 761 106 
e-mail: akcelerace@rprg.cz 
 

 
 
Kontakt pro média: 
Mgr. Pavlína Hájková 
ředitelka Marketing a PR 
pavlina.hajkova@rprg.cz 
Rozvojové projekty Praha, a.s.     
Opletalova 929/22 
110 00 Praha 1 
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