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Pilotní projekt úspěšně proběhl

KYJOVSKÝ CORRENT

Společně jsme obchodníky podpořili 
částkou ve výši 1,9 milionu korun. 

Projekt na oživení lokální ekonomiky, v jehož pilotním provozu jsme rozdělili občanům moravského Kyjova 

800 tisíc korun ve formě correntů, je úspěšně u konce. Děkujeme všem zúčastněným.


Společně jsme podpořili kyjovskou ekonomiku téměř 2 miliony korun. 


V následujících týdnech vyhodnotíme získaná data směrem k Ministerstvu průmyslu a obchodu, které 

pilotní provoz Corrency podpořilo. 


Zůstaňte naladěni. Věříme, že Corrency už brzy začne pomáhat i v dalších městech.



Váš tým Corrency

26. 4. - 24. 6. 2021

Čísla projektu

40 


zapojených obchodníků


1 574  
zapojených občanů

1 940 392 Kč

3 482 transakcí

Utraceno 718 643 correntů

Průměrná výše uplatněných 
correntů při transakci byla 
206,30 Kč.

Celková podpora obchodníkům Obchodníci s největším objemem 
transakcí correntem

Využití correntů dle věku



Jak projekt hodnotili KYJOVJÁCI

Uvítali jste pilotní testování nového způsobu distribuce podpor 

Corrency, který proběhl ve Vašem městě?

Bylo pro vás jednoduché zapojit se do projektu Corrency a 

načerpat virtuální měnu corrent?


Jak moc byl podle vás projekt Corrency přínosem pro pomoc 

kyjovským obchodníkům či službám v době po covidu?


Doporučili byste na základě testování v Kyjově tento projekt 

podpory místních ekonomik dalším českým nebo evropským 

městům či regionům?


Jak hodnotíte systém placení měnou corrent?


Jak jste byli spokojeni s rozmanitostí druhu obchodníků či 

služeb zaregistrovaných do projektu Corrency?

Jakou celkovou známku byste projektu udělili?
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Hodnocení projektu obchodníky

Pražírna


“Měli jsme otevřené jen okýnko, proto jsme se hlavně báli, že nás to bude 

zdržovat. Že to nebudeme stíhat. Ale ono to jde vlastně velmi rychle. Jedeme 

přes aplikaci v tabletu, takže je to v pohodě. A kupodivu vše vždy fungovalo. To 

jsem od pilotu nečekal.”

Prostě Burger


“Correnty nám dost pomohly. Dostali jsme se do povědomí Kyjovjáků, i za 

hranicemi Česka, byl u nás štáb z Prahy natáčet reportáž do Reuters a reportáž 

se pak vysílala i v hlavním vysílacím čase ve zprávách ve světě.”

“Jsem rád, že jsme mohli přispět ke vzniku 

tohoto projektu. Bez podpory MPO z programu 

Czech Rise Up by takto pionýrský a inovátorský 

projekt mohl vzniknout pouze v omezených 

podmínkách. S očekáváním sledujeme, jak se 

bude tento pilot dále vyvíjet a věříme, že se 

tento koncept osvědčí, neboť navrhované řešení 

nabízí mnohem širší možné uplatnění v dalších 

ekonomických a sociálních tématech.”
 

Ing. Petr Očko, Ph.D., náměstek ministra 

průmyslu a obchodu zodpovědný za sekci 

digitalizace a inovací“Corrency je krásným příkladem toho, jak se 

projekt z hackathonu může dále úspěšně rozvíjet 

a podporovat lokální ekonomiku a regionální 

rozvoj. To, že má projekt slibnou budoucnost, 

dokazuje i fakt, že se v hackathonu umístil mezi 

patnáctkou nejlepších z více než dvou stovek 

přihlášených.”
 

Ing. Patrik Reichl, MBA, ředitel agentury pro 

podporu podnikání a investic CzechInvest

Řekli o projektu

“Rozhodli jsme se jako město nabídnout 

correntovou podporu všem obyvatelům Kyjova. 

Věřím, že tento moderní ekonomický projekt má 

velký potenciál a může podpořit podnikání nejen 

v Kyjově. ”
 

Mgr. František Lukl - starosta Kyjova a 

předseda Svazu měst a obcí ČR
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INFORMACE O CORREncy v kyjově 
OBLETĚLY PLANetu
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Makronky


“Pro podnikatele by asi bylo jednodušší dostat jednorázový balíček, už jen kvůli 

účetnictví, ale váš systém je spravedlivější. Lidé se rozhodnou, kdo to potřebuje.”

Fitness4Woman


“Corrency splnilo účel, nám to pomohlo a lidem se to líbilo. Takže snad radost na 

všech stranách.”


