
Sdružení CzechInno
Středoevropská platforma pro digitální inovace CEEInno 

a s nimi spolupracující konsorcia na podporu digitálních inovací

Jak 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
• Poskytuje komplexní služby v oblasti podpory inovací a inovativního přístupu k podnikání:



Sdružení CzechInno a jeho stabilní projekty
• Digitální transformace: 

• Série regionálních akcí s workshopy a exkurzemi
• Smart Export Fórum:

• Každoroční konference na podporu B2B spolupráce v digitálních inovacích s mimo-EU zeměmi
• Smart Business Festival:

• Výroční přehlídka dobrých praxí a novinek v podpoře digitálních inovací
• Vizionáři:

• Soutěž inovativních firem a jejich počinů

Soutěž inovativních počinů v českém podnikání

Série regionálních 
akcí s workshopy a 

exkurzemi

Výroční mezinárodní 
konference s 

výměnou aktualit a 
dobrých praxí z 
oblasti podpory 

digitálních inovací v 
Evropě

Mezinárodní konference na podporu B2B spolupráci v oblasF digitálních inovací se třeHmi zeměmi



Projekty ke zvyšování povědomí a sdílení dobrých praxí v oblasti (digitálních) inovací: 
Regionální akce - Digitální transformace CZ 2022

Termíny, lokace a témata: 
• Digitální transformace CZ 2022 

• Hlavní témata: 
• Financování rozvoje digitálních inovací:

• Série “Digitální transformace 2022 aneb Kde na to vzít?”
• Propojování cest k rozvoji digitálních inovací v soukromé a veřejné sféře

• Série “Digitální transformace 2022 aneb Public-private friendships?”
• Forma akcí: 

• Fyzicky v regionech, v případě covidových omezení hybridně (v místě partneři a speakeři, pro 
účastníky online)

• Lokace: 
• Dle dohody s regionálními partnery

• Termíny: 
• I. pololetí 2022

Přehled společných aktivit sdružení CzechInno a jeho spolupracujících konsorcií pro 
r. 2022

www.digitalnitransformace2021.cz

http://www.digitalnitransformace2021.cz/


Projekty ke zvyšování povědomí a sdílení dobrých praxí v oblasti (digitálních) inovací: 
Mezinárodní konference - Smart Business Festival CZ a Smart Export Fórum

Termíny, lokace a témata: 
• Smart Export Hub:
• Akce shrnující aktuální proexportní podporu a novinky i nabídky k B2B spolupráci mezi

malými a středními firmami
• Smart Export Fórum 2022: Česko & Afrika, září 2022, Praha, hybridní akce

• Smart Business Festival CZ:
• Přehlídka aktualit shrnující: 

• aktuální strategickou podporu rozvoje digitálních inovací na evropské i národní úrovni
• aktivity evropských, národních i regionálních digitalizačních platforem
• běžících projektů a nabídek ke spolupráci od českých i zahraničních digitálních

inovačních hubů
• Smart Business Festival CZ 2022, listopad 2022, Praha, osobně nebo hybridně

Přehled společných aktivit sdružení CzechInno a jeho spolupracujících konsorcií pro 
r. 2022

www.smartexportforum.cz
www.smartbusinessfestival.cz

http://www.smartbusinessfestival.cz/
http://www.smartbusinessfestival.cz/


Projekty ke zvyšování povědomí a sdílení dobrých praxí v oblasti (digitálních) inovací: 
Vizionáři - soutěž inovativních počinů v českém podnikání

Termíny, lokace a témata: 
• Vizionáři 2022:

• XII. ročník soutěže vyhledávající a oceňující výjimečné inovativní počiny v českém podnikání s 
významným technologickým, ekonomickým nebo sociálním přínosem

• Uzávěrka přihlášek a nominací 15. 11. 2022
• Festival Vizionářů a slavnostní vyhlášení, Praha prosinec 2022

Přehled společných ak?vit sdružení CzechInno a jeho spolupracujících konsorcií pro 
r. 2022

www.vizionari.cz

http://www.vizionari.cz/


Zakladatel a koordinátor

Spoluzakladatel a koordinátor

Partner

Ambasador a koordinátor české komunity digitálních inovačních 
hubů

Ambasador

Člen

Partner

CzechInno a jeho zakotvení ve stálých konsorciích



• 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: 

• K dubnu 2022 sdružuje 140 firem a organizací a firem z 25 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 – Středoevropská platforma pro digitální inovace

www.ceeinno.eu

http://www.ceeinno.eu/


• Stálé konsorcium bez vlastní právní subjektivity plnící funkce digitálního inovačního hubu – one-stop shopu
pro sdílení a implementaci digitálních technologií do praxe malých a středních podniků i veřejných organizací

• Jeden ze dvanácti 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

Hub pro digitální inovace (H4DI)

www.h4di.cz

http://www.h4di.cz/


• Stálé konsorcium plnící funkce a poslání digitálního inovačního hubu
• Jeden ze dvanácQ českých oficiálně registrovaných digitálních inovačních hubů, jeden ze šesQ českých 

kandidátů na EDIH (Evropské centrum pro digitální inovace) 

Zakládající partneři CybersecurityHub, z.ú.: 

Partneři EDIHu:

Zaměření:
• Technologické: kyberne_cká bezpečnost
• Oborové: výroba, obchod, služby i veřejná sféra
• Na služby pro: malé a střední podniky i veřejnou sféru

Naše nástroje: osvěta – vzdělávání – výzkum – implementace konkrétních řešení do praxe

Cybersecurity Innovation Hub (CIH)

https://www.cybersecuritydih.cz

https://www.cybersecuritydih.cz/


Sdružení CzechInno a jeho domovská konsorcia
Přehled aktivit

• Rozšiřování digitálního rozhledu
• Oborová a technologická 

specializace
• Upskilling
• Programy pro:

• Studenty
• Pedagogy
• Profesionály

• Hlavní cíl: úspěšná, vyvážená a 
férová implementace digitálních 
inovací do praxe

• Beneficienti: podnikatelská i 
veřejná sféra

• Zaměření: blockchain, IoT, 
kyberbezpečnost, AI, datová 
analytika, komplexní digitální 
transformace

• Národní i EU programy

• Dotovaná i samofinancovaná
• Technologicky a obchodně 

nezávislá
• Multiplikace osvědčených 

postupů
• Národní i přeshraniční kontext

• Tematické roadshow
• Mezinárodní akce
• Sdílení dobrých praxí
• Interaktivní výstavy
• Praktické exkurze
• Přehledné příručky
• Networkingová setkání

Osvěta a 
nové 

kontakty

Implement
ace

VzděláváníVýzkum



Naše aktuální evropské projekty 
zahrnující  finanční, znalostní i technologickou podporu pro implementaci digitálních 
inovací

Podpora digitální 
transformace 
evropského 

zemědělského a 
potravinářského 

sektoru

Follow-up celoevropského projektu,
posilování spolupráce digitálních 

inovačních hubů a budoucích Evropských 
center pro digitální inovace (EDIH)

Evropská federace 
hubů na podporu 

rozvoje služeb 
založených na 

datech

Podpora 
implementace 

digitálních inovací v 
Evropě a mobilizace 

regionů ke spolupráci 
na pokročilých 

digitálních řešeních

Podpora transformace 
výrobních firem směrem 
k továrnám budoucnosti 

při respektování 
ekologických, digitálních 

a sociálních výzev

Celoevropská iniciativa ICT 
Innovation for Manufacturing k 

podpoře digitálních inovací v 
malých a středních firmách napříč 

Evropou

Síť digitálních 
inovačních hubů na 

podporu 
technologického 

rozvoje v zemích Jižní, 
Východní a Střední 

Evropy

Síť digitálních 
inovačních 

hubů
podporujících 
agilní/digitální 

výrobu 

Evropský projekt 
podporující výrobní 

MSP v jejich digitalizaci 
formou nabídky řešení 

založených na 
technologii digitálních 

dvojčat 



Členství v Pla,ormě CEEInno
• Výměna log, iden0fikace bodů vzájemně 

výhodné spolupráce
• Uzavření standardní rámcové smlouvy o 

vzájemné spolupráci na dobu neurčitou
• Možnost zapojení do všech projektů a 

ak0vit
• Bezúplatná spolupráce založená výlučně 

na principu vzájemné přidané hodnoty

Pozvánky na 
naše akce 
a/nebo 
nominace 
Vašeho 
speakera

Formální či
neformální
propojení
na úrovni
DIH/EDIH

Spolupráce na 
projektech
osvěta -
vzdělávání -
výzkum -
implementace

Sdružení CzechInno a jeho domovská konsorcia
Možné body spolupráce

Dalšími možnostmi formalizované spolupráce jsou Letter of intent, Smlouva o partnerství v projektu a/nebo Memorandum o 
vzájemné spolupráci, vše plně kompatibilní s/oddělitelné od Smlouvy o členství v Platformě CEEInno

A můžeme spolupracovat i neformálněJ



Dává Vám to smysl? 
Připojte se k nám! 

J
CzechInno

www.czechinno.cz
&

Středoevropská platforma pro digitální inovace CEEInno
www.ceeinno.eu

CzechInno, z.s.p.o.
Dukelských hrdinů 29, Praha 7 – Holešovice

office@czechinno.cz

Mgr. Tereza Šamanová
výkonná ředitelka sdružení CzechInno

koordinátorka Platformy CEEInno
+420 723 074 150

samanova@czechinno.cz
samanova@ceeinno.eu

http://www.czechinno.cz/
http://www.ceeinno.eu/
mailto:office@czechinno.cz
mailto:samanova@czechinno.cz
mailto:samanova@ceeinno.eu

