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Silvia Jirásková se v Technologickém centru AV ČR 
dlouhodobě věnuje podpoře celkového rozvoje mladých 
technologicky orientovaných firem a vede mentoringový 
program Scale-up your business. Pomáhá připravit 
společnosti na jednání se soukromými investory a má široký 
přehled o možnostech financování z národních a evropských 
programů. Od ledna 2022 je na pozici vedoucí Oddělení 
rozvoje podnikání a koordinátorka konsorcia Enterprise 
Europe Network ČR.  
 

 

Jiří Mašata pracuje na pozici styčného pracovníka mezi 
Technologickým centrem AV ČR a agenturou CzechTrade s 
cílem rozšiřovat nabídku služeb pro proexportně orientované 
klienty obou organizací. Dříve působil zejména v exportně 
orientovaných společnostech (např. Intersigma, Škodaexport, 
Hamé) a později v oblasti podpory exportu (CzechTrade, 
MPO) jak v ČR, tak v zahraničí (např. RF, UA, Egypt, Izrael, 
PA). 
 

 

Jiří Vavřínek se v Technologickém centru AV ČR v rámci 
sítě Enterprise Europe Network zabývá podporou 
financování inovativních firem, včetně pořádání konferencí a 
seminářů s touto problematikou přes 10 let. Zpracovává 
přehled o vhodných zdrojích financování a poskytuje cílené 
konzultace malým a středním firmám. Dále zajišťuje 
mentoring, výběr business koučů a poskytuje služby na 
podporu inovací a udržitelnosti podnikání. 

 

Sabína Bodáková je součástí strategického týmu na 
oddělení mezinárodní spolupráce Technologické agentury 
České republiky, kde v roli projektového koordinátora vytváří 
schémata podpory synergické s rámcovým programem 
Horizont Evropa. Specializuje se na vytvoření finančních 
programů pro vysoce inovativní malé a střední podniky, které 
získaly pečeť kvality tzv. Seal of Excellence. 
 



 

Martin Švolba je ředitelem odboru výzkumu vývoje a inovací 
na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Odbor má v gesci 
podporu inovací a digitalizace, zejména programy Trend a 
Country for the Future.  

 

Ivo Denemark působí jako ředitel odboru Technologické 
inkubace v Agentuře CzechInvest. V rámci projektu TI se 
agentura věnuje podpoře začínajících technologických 
projektů, jejich financování a inkubaci realizačního týmu pro 
jeho úspěšný vstup na trh. 

 

Ondřej Rychecký je jednatelem ve společnosti MarbleMat 
s.r.o. Jedná se o spin-off VŠCHT Praha, kde vyvíjí inovativní 
enkapsulační technologii pro molekuly obtížně rozpustné ve 
vodě. V letošním roce si prošli přípravou studie 
proveditelnosti a přípravou na vstup do zahraničí v rámci 
programu GAMA. 

 Richard Lehmann působí jako Chief Financial Officer ve 
společnosti FUTTEC a.s. Věnuje se rovněž přípravě 
dotačních žádostí mimo jiné v programu HORIZONT. 
 

 

Ondřej Koníček působí jako regionální projektový manažer 
Agentury pro podnikání a inovace pro Středočeský kraj a 
Prahu. V rámci své činnosti poskytuje mimo jiné bezplatné 
konzultace k možnostem dotační podpory z Operačního 
programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost. 
 

 

Jiří Janošec se v Technologickém centru AV ČR v rámci 
sítě Enterprise Europe Network specializuje na podporu 
malých a středních firem a výzkumně-orientovaných institucí 
v oblasti inovací a mezinárodního transferu technologií 
v sektorech materiálů, strojírenství, automotive, digitalizace a 
Průmyslu 4.0.  
 

 

Zuzana Sedmerová je vedoucí manažerkou projektu 
CzechTrade „Design pro konkurenceschopnost" 
financovaného z Operačního programu Podnikání a inovace 
pro konkurenceschopnost. 

 


