
Středoevropská platforma pro digitální inovace 

Představení Platformy 



Kdo jsme?   
• Iniciátorem Platformy CEEInno je sdružení CzechInno jako autor systému projektů pro prezentaci 

inovací (Vizionáři, Festival Exportu CZ, Smart Business Festival a Kyberneticka revoluce CZ) 
• Zakládajícími členy jsou spolu s iniciátorem a jeho členy (mezi které mj. patří i Asociace inovačního 

podnikání ČR, z.s.) dále  
• Společnost vědeckotechnických parků ČR, z.s. 
• Technologické centrum Akademie věd ČR 
• Západočeská univerzita v Plzni (s podporou BIC Plzeň) 
• Jihočeský vědeckotechnický park v Českých Budějovicích 
• Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci 
• Technologické centrum Hradec Králové 
• Vědeckotechnický park Brno 

Koho bychom rádi zapojili?   
• Firmy 
• Akademické a jiné vzdělávací instituce 
• Vědeckovýzkumné instituce 
• Instituce na podporu podnikání 
• Ostatní aktéry 

kteři jsou aktivní v rozvoji digitálních inovací a řešení jejich důsledků. 
 

Motto platformy: CEEInno je první otevřená a nezávislá platforma  
pro digitální inovace ve středoevropském regionu s jasnou přidanou  
hodnotou pro všechny své členy. 

Platforma CEEInno – Středoevropská platforma pro digitální inovace 



Co je naším cílem? 

• Informace 

• Prezentace 

• Networking 

• Služby 

Jaké jsou naše nástroje?  

• Společné akce (semináře, národní i mezinárodní konference) 

• Informační B2B systém DigInno Net 

• Regionální síť Center pro digitální inovace (Digital Innovation Hubů) v ČR 

• Evaluační model pro hodnocení digitální zralosti firem 

 
Cíl platformy: Stát se komunikačním uzlem pro digitální inovace - v Platformě 
CEEInno chceme umožnit kvalifikovanou a strukturovanou debatu nad 
tématem rozvoje digitálních inovací a jejich důsledků. 
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Proč my? Protože známe mapu!  
• Bezprostředně sledujeme dění:  

• na vládě  
• v EU 
• v mezinárodním prostředí 

• Spolupracujeme v oblasti digitálních inovací na mezinárodní, národní úrovni i v 
regionech s:  

• firmami  
• akademickou a vědecko-výzkumnou sférou 
• státní správou a územními samosprávami 
• podnikatelskými reprezentacemi 
• médii 

• Na bázi svých dlouholetých zkušeností vytváříme síť: 
• v ČR – na regionální úrovni s technologickými a inovačními centry a jejich 

ekosystémy spolupracujících subjektů 
• V EU – spolupracující síť Digital Innovation Hubů a ostatních národních platforem pro 

digitalizaci průmyslu 
• Celosvětově – se všemi, kdo působí ve středoevropském regionu a téma digitálních 

inovací je zajímá  
 

 
Motto platformy: CEEInno je první nezávislá a otevřená platforma  
pro digitální inovace ve středoevropském regionu s jasnou přidanou  
hodnotou pro všechny své členy. 
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Jaký je náš plán pro r. 2018? 
• Informace 

• Šířit nové informace prostřednictvím akcí ve společných projektech Platformy 
• Sdílet na webové stránce Platformy informace o akcích členů na téma podpory 

digitálních inovací 

• Prezentace 
• Umožnit členům prezentaci v rámci projektů  Platformy 
• Prezentovat Platformu na akcích členů a třetích stran 

• Networking 
• V rámci akcí Platformy umožnit organizovaný i neformální networking mezi zájemci o 

spolupráci 

• Připravit ke spuštění „B2B sociální síť“ DigInno Net  
• Služby 

• V rámci sítě Center pro digitální inovace (Digitálních Inovačních Hubů) nasadit první 
set standardizovaných služeb v oblastech:  

• Rozvoj technologií a sdílených služeb 
• Poradenství spojené s rozvojem nových technologií 

 
Motto platformy: V Platformě CEEInno chceme umožnit kvalifikovanou  
a strukturovanou debatu nad tématem rozvoje digitálních inovací a  
jejich důsledků. 
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Co je Digitální Inovační Hub? 
• Regionální one-stop-shop, který pomáhá firmám k vyšší konkurenceschopnosti s 

využitím digitálních technologií  
• Základem:  

• Technologická infrastruktura (centra kompetence) 
• Přístup k nejnovějším poznatkům, expertízám a technologiím 
• Služby v oblasti rozvoje technologií jako je pilotování, testování a 

experimenty s digitálními inovacemi  
• Služby v oblasti podpory rozvoje firem a financování jejich digitálních inovací 

• Fungují jako:  
• První regionální kontaktní a přístupové místo k posílení inovačního 

ekosystému 
• Charakteristické znaky:  

• Regionální partnerská spolupráce (zahrnující organizace pro znalostní 
transfer, univerzity, průmyslové asociace, obchodní komory, 
inkubátory/akcelerátory, regionální rozvojové agentury nebo samosprávy) 

• Silné propojení s poskytovateli služeb vně domovského regionu 
 

Více informací na webu Smart Specialisation Platformy Evropské komise:  
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/digital-innovation-hubs  

Síť Digitálních Inovačních Hubů (Center pro digitální inovace) v ČR 
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Kdo je součástí sítě Digitálních Inovačních Hubů v ČR? 

• Na jednání Steering Committee pro Smart factories dne 12. 12. na DG 
Connect v Bruselu bylo hodnoceno celkem 9 přihlášek za ČR, výsledek:  

• Schváleny zakládající subjekty Platformy CEEInno, tj.:  

• Společnost vědeckotechnických parků ČR, z.s. 

• Technologické centrum Akademie věd ČR 

• Podnikatelské a inovační centrum Plzeň  

• Jihočeský vědeckotechnický park v Českých Budějovicích 

• Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci 

• Technologické centrum Hradec Králové 

• Vědeckotechnický park Brno 

• Schválen jeden solitérní Digitální Inovační Hub, a to:  

• Národní centrum Průmyslu 4.0 při ČIIRK ČVUT v Praze 

 
Více informací na webu Evropské komise:  
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/digital-innovation-hubs  

Síť Digitálních Inovačních Hubů (Center pro digitální inovace) v ČR 
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WWW.CEEINNO.EU 

 
Platformu koordinuje: 

CzechInno, z.s.p.o. 
Dukelských hrdinů 29/471, 170 00  Praha 7 

E: info@czechinno.cz   
 
 

Mgr. Tereza Šamanová 
výkonná ředitelka sdružení 

koordinátorka Platformy 
M: 723 074 150 

E: samanova@czechinno.cz  
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