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Proč má centrum vzniknout?

 Jsme kraj se zvučným jménem v oblasti výzkumu a vývoje:
velké množství nových technologií,
kvalitní výzkum,
šikovní inovátoři,
silná odvětví RIS3,
renomované univerzitní město s ideálními podmínkami pro bádání a výzkum.

 Podporujme leadery, aby jimi zůstali.
 Udržme si kvalitní lidské zdroje v kraji.
 Přilákejme nové odborníky a investory.
 Otevřme kraj novým příležitostem.



Podporované organizace: 

Poskytované služby:

• Expertní poradenství
• Vzdělávání
• DigiHUB
• Networking
• Služby pro KHK
• Marketing VaVaI

Centrum jako systémový nástroj podpory VaVaI v kraji

• Výzkumné organizace
• Vzdělávací instituce
• Střechové organizace
• Podnikatelská sféra
• Start-upy
• Veřejná správa, KHK

Aktivní 
propojování 

hlavních aktérů 
v regionální 
inovační síti

Koordinace výzkumu 
a inovací v kraji

Podpora podnikání 
a inovací

Podpora vědy 
a výzkumu



Silná odvětví, jako základní pilíře centra

 Kontaktní centrum pro oblast biomedicíny, 
nových materiálů pro textilní odvětví, 
pokročilého zemědělství, ICT a dalších

 Welcome office pro zahraniční studenty a 
výzkumníky 

 Expertní poradenství (mentoring; síť 
expertů a investorů)

 Vzdělávání (odborné semináře, práce 
s talenty, online akademie, sdílení 
megatrendů)

 Služby digitalizace (eDIH, kyberbezpečnost, 
DigiPlatinn)

 Networking, síťování
 Sdílené PR a marketing VaVaI

BIOMEDICÍNA

ICT

TEXTIL
ZEMĚDĚLSTVÍ

Transfer technologií a 
znalostí

Udržitelnost
Duševní zdraví

Green Deal
..

… a další silná 
odvětví



Řadu služeb poskytujeme již nyní, a to skrze současný tým na Oddělení inovací.

 Podpora výzkumu, vývoje a inovací

 Popularizace kraje optikou výzkumu a inovací

 Škála školení a networkingových akcí

 Příprava finančních nástrojů, dotační informovanost

 Služby Welcome office

Na budování centra usilovně pracujeme.

 Připravujeme studii proveditelnosti

 Jednáme s klíčovými subjekty o systémové spolupráci a založení nového právního subjektu

 Jednáme na MPO a ITI o možnostech kofinancování celého záměru

Výhled



Stabilizujeme krajský ekosystém.
Vytvoříme tým odborníků.

Vybudujeme kontaktní místo se širokou nabídkou služeb šitých 
na míru potřebám regionu, jeho obyvatelům a inovacím.

Přínos centra pro rozvoj regionu

 Posílení ekonomické nezávislosti kraje – podpora 
podnikání, zakládání start-upů, rozvoj malých a středních 
podniků, sdílení know-how

 Vymezení pozice Královéhradeckého kraje vůči ostatním 
krajům v republice a v mezinárodním měřítku

 Zajištění zdrojů financování pro výzkum, vývoj a inovace

 Posílení významu univerzit a přilákání mezinárodních 
výzkumníků a studentů

 Propojení studijních oborů s možností uplatnění v praxi

 Rozvoj inovací v souvisejících oblastech – vzdělávání, 
kulturně-kreativní odvětví, veřejná správa

 Zatraktivnění kraje pro zájemce o studium a uplatnění 
v podporovaných oborech



Kontakt

Ing. Daniela Antropiusová

RIS3 manažer, Oddělení inovací

Centrum investic, rozvoje a inovací

mobil: +420 720 026 499
antropiusova@cirihk.cz
www.plusinovace.cz
www.proinovace.cz

mailto:antropiusova@cirihk.cz
http://www.plusinovace.cz/
http://www.proinovace.cz/
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