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První ročník konference Inovační Vize Prahy 2030 je za námi.

Ukázal, na co by se metropole měla v příštích letech zaměřit, aby se zařadila mezi inovační lídry
Evropy. Na konferenci přišlo více než 400 hostů, představilo se 35 speakerů a nechyběly ani

novinky v showroomu inovací. A jak Inovační Vize 2030 vypadala? Podívejte se!

Členové panelu AI & Digitalizace, zleva: L. Kačena (prg.ai), D. Ondrůj (ŠKODA DigiLab), G.
Takáčová (Recombee), B. Kotmel (ICT Operátor), M. Beránek (MHMP), T. Skopal (Univerzita

Karlova)

Interview pro SSPŠ: Jana Polášek Filová (ŠKODA AUTO)

Panel k Podpoře podnikání a inovací: zleva P. Přikryl (Opero), M. Andera (VŠE), A. Bednářová,
(PIC), P. Rubeš (Presto Ventures), V. Nosek (UNICO.AI), Z. Zajíček (MHMP)

Celý záznam konference Inovační vize Prahy 2030 najdete na YouTube Pii, stejně tak rozhovory s
jednotlivými panelisty.

Prohlédnout si videa z konference

Chceme znát váš expertní názor - jak vidíte inovace v
Praze vy?

Součástí naší práce v Pii je mapování inovačního prostředí a analýza a sběr statistických dat.
Chtěli bychom Vás proto poprosit o odpověď 5 otázek týkajících se inovací v Praze. Děkujeme!

Vyplnit 5 otázek

Priority Prahy do roku 2030: Rozvoj inovačního prostředí,
podpora chytrého byznysu a vzdělávání

Praha by se v příštích letech měla zaměřit
mimo jiné na podporu inovativního vzdělávání
a rozvíjení inovační infrastruktury, aby získala
nové zahraniční investice do výzkumu a
vývoje a vytvořila nové pracovní příležitosti.
Zároveň by měla cílit na další podporu sběru a
analýzy městských dat, která by se aktivně
používala pro řízení města. Hlavnímu městu
také chybí technologický park, kde by se
mohli setkávat výzkumníci se studenty,
startupy, zástupci byznysu i města.

Pražský deník: Odborník na inovace Tomáš Lapáček -
Praha nesmí zůstat pozadu

Tomáš Lapáček řídí projekty na podporu
výzkumu a inovací v Pražském inovačním
institutu (Pii). Buduje inovační značku Prahy s
cílem zlepšit spolupráci výzkumu a podniků v
hlavním městě. „Praha se musí dostat z pasti
globálně exponovaného města,“ říká v
rozhovoru pro Pražský deník. Inovace totiž
mohou zlepšit situaci v dopravě, životním
prostředí i pomoci ušetřit za energie. Hlavní
město v nich však zaostává – za Brnem,
Ostravou i Libercem.

Blesk: Jaká bude Praha v roce 2030? „Nesmí se z ní stát
kulturní fosilie!” říká šéf institutu

Jak má vypadat praha v roce 2030? Pražský
inovační institut uspořádal v budově Máj
konferenci „Inovační vize Prahy 2030”, kde se
těmto otázkám věnovali kreativci, klíčoví hráči
z byznysu a představitelé hlavního města. V
panelových diskuzích otevřeli šest zásadních
témat: AI & digitalizace, vesmír - věda a
výzkum, kulturní a kreativní odvětví, inovace
ve vzdělávání, urbánní inovace a podpora
podnikání a inovací.

iKAP II – Inovace: DigiHavel, letní akce, cirkulární školy i
Neuroflow

Na květnové konferenci jsme s našimi hosty
vyzkoušeli, jak lze použít umělou inteligenci
DigiHavel třeba v hodinách občanky. Mluvili
jsme také o virtuální a rozšířené realitě nebo
3D tisku a technologie si v kreativním prostoru
H40 rovnou i vyzkoušeli na vlastní kůži. V
rámci projektu se toho ale dělo a hlavně bude
dít ještě mnohem více…

Pražské střední školy si do roku 2027 rozdělí až 1,2
miliardy korun na modernizace svých prostor

Celkem až 1,2 miliardy korun získají pražské
střední školy, vyšší odborné školy a
konzervatoře na modernizaci učeben,
poradenských pracovišť nebo školních klubů
pro žáky víceletých gymnázií. Finanční
prostředky mohou školy čerpat do roku 2027
z Integrovaného regionálního operačního
programu (IROP). Do něj se dostanou školy,
které byly schváleny v programu Regionální
akční plán (RAP). Jeho návrh připravil Pražský
inovační institut (Pii) a ve čtvrtek jej schválilo
Zastupitelstvo hl. m. Prahy.

Přejeme Vám krásné léto!
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