Sdružení CzechInno
Středoevropská platforma pro digitální inovace CEEInno
Hub pro digitální inovace
a s nimi spolupracující konsorcia na podporu digitálních inovací
Jak a na čem začít spolupracovat?
Systém projektů a aktivit na podporu inovačního podnikání v ČR

Sdružení CzechInno
• Nevládní, apolitické a nezávislé zájmové sdružení, založeno 2011
• Založilo a koordinuje Platformu CEEInno, je spoluzakladatelem Hubu pro digitální inovace (H4DI),
partnerem Cybersecurity Innovation Hubu (ČIH) a součástí dalších stabilních konsorcií na podporu rozvoje
digitálních inovací
• Působí jako inovační matchmaker a je tvůrcem soustavy projektů na podporu inovačního podnikání
• Propojuje firmy, veřejnou správu, výzkumné organizace a akademickou sféru s cílem tvorby přidané
hodnoty ze vzájemné spolupráce
• Je součástí Systému inovačního podnikání v ČR
• Prohlubuje B2B a B2G spolupráci a aplikovaný výzkum v oblasti inovací
• Pravidelně organizuje projekty v oblasti podpory inovací a inovativního přístupu k podnikání:

CzechInno a jeho zakotvení
Zakladatel a koordinátor

Spoluzakladatel a koordinátor

Partner
Ambasador a koordinátor české komunity digitálních inovačních
hubů
Ambasador

Člen

Platforma CEEInno – Středoevropská platforma pro digitální inovace
• Neformální skupina organizací, univerzit a firemních hráčů aktivních na poli implementace
digitálních inovací v ČR a zemích Střední Evropy
• Platforma nemá vlastní právní subjektivitu, jejím zakladatelem a koordinátorem je sdružení
CzechInno
• Základní členství v Platformě CEEInno je bezúplatné a založené na vzájemně výhodné
spolupráci
• Zakládající členové:

• Aktuálně Platforma CEEInno:
• Sdružuje více než 130 firem a organizací a firem ze 16 zemí
• Součástí Platformy CEEInno jsou všechny doposud v ČR registrované digitální inovační huby
• Cílem je propojování členů platformy na společných osvětových, vzdělávacích, výzkumných a
implementačních projektech v oblasti digitální transformace podnikání i veřejné sféry

Platforma CEEInno – podskupina DIH
Digitální inovační huby v ČR

Kdo je aktuálně součástí sítě Digitálních Inovačních Hubů (DIHs) v ČR?
Aktuální mapa
registrovaných
digitálních
inovačních hubů
je k dispozici na
webu Smart
Specialisation
Platform
Evropské komise
zde:
https://s3platfor
m.jrc.ec.europa.e
u/digitalinnovation-hubstool

Ve všech 11 oficiálně registrovaných českých Digitálních inovačních hubech jsou mezi zakládajícími partnery členové
Platformy CEEInno => úzce spolupracujeme a zúročujeme vzájemné synergie

Platforma CEEInno – spolupracující skupina EDIH

Kandidáti na Evropská centra pro digitální inovace (EDIH) v ČR
Kdo je aktuálně kandidátem na Evropské centrum pro digitální inovace (EDIH) v ČR?
V r. 2021 bude z
digitálních
inovačních hubů
a jejich konsorcií
vybráno 3-6 tzv.
EDIHů –
Evropských
digitálních
inovačních hubů
s přeshraniční a
mezinárodní
dimenzí.
Aktuálně je za ČR
nominováno 6
kandidátů na
EDIH.

Ve většině českých kandidátů na EDIHy jsou mezi partnery členové Platformy CEEInno => úzce spolupracujeme a
zúročujeme vzájemné synergie

Hub pro digitální inovace (H4DI)
• Stálé konsorcium složené z vybraných úzce spolupracujících partnerů sdružení CzechInno a členů Platformy
CEEInno
• Jeden z deseti českých oficiálně registrovaných digitálních inovačních hubů
Zakládající partneři:

Strategičtí přistupující partneři:
Další strategičtí partneři:
Zaměření:
• Technologické: průmyslový blockchain a IoT v kombinaci s dalšími pokročilými digitálními technologiemi
• Oborové: výroba, obchod, služby i veřejná sféra
• Na služby pro: malé a střední podniky i veřejnou sféru
• Tématické: digitální transformace ekonomiky i společnosti
Naše nástroje: osvěta – vzdělávání – výzkum – implementace konkrétních řešení do praxe

Naše aktuální evropské projekty

Posilování celoevropské
spolupráce digitálních
inovačních hubů a budoucích
Evropských center pro digitální
inovace (EDIH)

Podpora implementace
digitálních inovací v Evropě
a mobilizace regionů ke
spolupráci na pokročilých
digitálních řešeních

Digitální
transformace
evropského
zemědělského a
potravinářského
sektoru

Celoevropská iniciativa ICT
Innovation for Manufacturing k
podpoře digitálních inovací v
malých a středních firmách napříč
Evropou

Evropská federace hubů
na podporu rozvoje
služeb založených na
datech

Podpora transformace výrobních
firem směrem k továrnám
budoucnosti při respektování
ekologických, digitálních a
sociálních výzev

Síť digitálních
inovačních hubů na
podporu
technologického
rozvoje v zemích Jižní,
Východní a Střední
Evropy

Přehled aktivit digitálních inovačních hubů na podporu
digitální transformace MSP a veřejných organizací
•Zvyšování povědomí
•Hodnocení digitální zralosti
•Znalostní a technologický transfer
•Experimenty a testování

• Podpora pro krátkodobé získávání
digitálních dovedností
• Podpora digitálních pracovních míst

Testování
před
investování
m

Podpora
pro hledání
investic

Digitální
dovednosti
a vzdělávání

Inovační
ekosystém
&
networking

• Hledání obchodních
příležitostí
• Podpora přípravy
obchodních a investičních
modelů
• Přístup k finančním
institucím a investorům
• Podpora pro využívání
program Invest EU

• Propojování koncových
uživatelů a poskytovatelů
digitálních řešení
• Hledání řešení u jiných
digitálních inovačních
hubů

Testování před investováním / Test before invest
Přeshraniční experimenty s digitálními inovacemi – výzva pro
firmy s finanční dotací 60 000 € bude otevřena v prosinci 2021

Experimenty s daty na infrastruktuře evropských superpočítačových
center – výzva pro firmy s finanční podporou na vývoj nových služeb
bude spuštěna na přelomu 2021/2022

Podpora inovativních experimentů s dopadem na zemědělský
a agrární sektor, chytrý rozvoj regionů, řešení klimatických
výzev aj – aktuálně otevřen hackaton AgriHubu CZ-SK

Série za sebouu jdoucích výzev k realizaci inovativních experimentů s
finanční podporou EU v oblasti čtyř vertikál: chytrá doprava, chytré
zemědělství, chytré budovy a “chytré cokoli“ – příští výzva pro
minikonsorcia MSP plánována na jaro 2021

Podpora pro hledání investic
Iniciativa zahrnující komplex projektů s finanční podporou na
vývoj a implementaci digitálních inovací ve výrobě – aktuálně
běží projekty:

Finanční nebo nepřímá podpora
hrazená z evropských programů

Spolupráce se sítí národních kontaktních pracovníků pro zapojování
českých žadatelů do programu Horizont Evropa – Technologické
centrum AV ČR

Návaznost na Investiční plán pro EU - strategická spolupráce s
Komerční bankou

Inovační ekosystém & networking
Platforma CEEInno a jejích více než 130 členů ze 16 zemí

Posilování celoevropské spolupráce digitálních
inovačních hubů a budoucích Evropských center pro
digitální inovace (EDIH)

Spolupracující
projektové sítě

Digitální dovednosti a vzdělávání
Projekt plánuje posilovat celoevropskou pomoc a školení pro
MSP v oblasti pokročilé výroby – jejich větší
konkurenceschopnosti chce docílit poskytováním rychlého,
flexibilního a celoevropského přístupu k poradenství

V projektu bylo vytipováno třicet digitálních kompetencí včetně
kompetencí průřezových společných všem oborům. K nim bude
vytvořeno 30 vzdělávacích programů, které budou ověřeny na vzorku
180 osob, výstupy budou promítnuty do Národní soustavy kvalifikací

Dává Vám to smysl?
Připojte se k nám!

J

Středoevropská platforma pro digitální inovace CEEInno
www.ceeinno.eu
Hub pro digitální inovace
www.h4di.cz
CzechInno, z.s.p.o.
Dukelských hrdinů 29/471, 170 00 Praha 7 - Holešovice
E: info@ceeinno.eu

Mgr. Tereza Šamanová

výkonná ředitelka sdružení CzechInno
koordinátorka Hubu pro digitální inovace a Platformy CEEInno
+420 723 074 150
samanova@ceeinno.eu
samanova@czechinno.cz

