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Pražské inovační NEWS
Máte pocit, že se svět zrychluje? Pak vás můžeme ujistit, že to tak skutečně je,
nejde o optický ani mentální klam. Dynamika vývoje skutečně nabrala velké,
epochální obrátky a naše životy se tak nutně odehrávají v mnohem větším
technologickém, ekonomickém i sociálním pohybu.
Pražský inovační institut (Pii) vznikl proto, že hlavní město je stále více kamenné než
virtuální. Je pravda, že kámen, z něhož je postaven Karlův most nebo Pražský hrad,
je "ropou" metropole. Jenže ropa je na ústupu, dokonce i ta turistická. Jak ukázal
covid, v 21. století už Praze nestačí prodávat levné služby turistům. Metropole s
ambicí evropského či světového formátu musí být inovativní i sama k sobě, nabízet
svým obyvatelům možnost držet krok s dobou a otevírat dveře do budoucnosti.
Snažíme se to dělat, jak nejlépe dovedeme. Zahájili jsme program DoToho! na
podporu malých a středních podnikatelů. Znovu jsme otevřeli Podnikatelské a
inovační centrum hlavního města Prahy, v němž spojujeme byznys, město a
akademickou sféru. Pokračujeme ve zpevňování vnitřní inovační infrastruktury Prahy
v projektu Prague Smart Accelerator a převzali jsme podporu inovací v pražském
vzdělávání. Není toho málo. A tak jsme se rozhodli informovat o naší činnosti i
prostřednictvím newsletteru. Budeme rádi, pokud vám v tom rychlém pohybu do
budoucnosti bude dělat užitečnou společnost.
Bob Kartous, ředitel Pii
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Tipy na akce a novinky z Pii

Praha rozdělí 12
Program na podporu
milionů korun na
vouchery pro podporu covidem zasaženého
byznysu DoToho!
inovací
pokračuje
Hlavní město Praha ve spolupráci s Pražským
inovačním institutem (Pii) vyhlašuje dotační
program Asistenční vouchery. Jeho cílem je
podporovat rozvoj a přípravu projektů v oblasti
výzkumu, vývoje a inovací. Přihlásit se může
každá výzkumná instituce, vysoká škola nebo
firma, která sídlí v metropoli. Celkem je pro
Asistenční vouchery připravena částka 12
milionů korun.

Program na podporu covidem zasažených firem
DoToho!, který letos do konce prázdnin pomohl
124 podnikatelům, má pokračování.
Koronavirová krize totiž zdaleka neskončila a
cílenou pomoc s oživením byznysu žádají další
tuzemské společnosti.
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Praha chce více
propagovat inovace a
hledá svoji inovační
značku

Praha jako centrum AI.
Další dva pražské
startupy hlásí
miliardové investice

Praha chce vytvořit inovační značku, kterou by
se v Česku i zahraničí prezentovala jako ideální
místo pro špičkovou vědu a inovační projekty.
Praha je opět o krok blíže stát se evropským
Připravuje také komunikační strategii, která
pomůže účinněji propagovat výsledky výzkumu lídrem v rozvoji umělé inteligence (AI). Další dva
pražské startupy - Rossum a Resistant AI a inovací na území metropole.
oznámily několikamiliardové finanční injekce od
významných investorů.
V Podnikatelském a inovačním centru hl. města
Praha (PIC) se proto poprvé sešlo 18 specialistů
Na území metropole tak díky těmto mladým
na komunikaci a PR, kteří pracují pro
firmám vzniká unikátní technologický ekosystém,
akademické instituce nebo pro firemní a
který může posílit ekonomiku.
neziskový sektor.
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Jsme partnerem pro vzdělávání, výzkum, byznys i
instituce

PIC / Podnikatelské a inovační centrum hl.
m. Prahy
Místo, kde se setkávají byznys, inovace a věda. Nejen to nabízí Podnikatelské a
inovační centrum hl. města Prahy (PIC), které se nachází v přízemí Škodova paláce
v centru Prahy. Jeho cílem je podporovat začínající pražské podnikatele, poskytovat
poradenské služby a napomáhat přenosu inovací, znalostí z vědy a výzkumu i
městského rozvoje do praxe. Od července 2021 ho provozuje Pražský inovační
institut.
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Co se chystá v PIC?

Prague Startup Night
9.12.2021/online
Zkušenosti z pražských univerzit ukazují, že zajímavé startupové týmy mají mezioborový přesah.
Například v rámci podnikatelských předmětů na VŠE studenti díky kamarádům z ČVUT pracují na
produktech s inovativní technologií. Na základě této zkušenosti chceme podpořit spolupráci
studentů napříč pražskými univerzitami, propojit přímo studenty, kteří pracují na zajímavých
projektech nebo se chtějí na něčem novém podílet a nabízí svoje znalosti, které mohou v
pražském prostředí dále rozvíjet. A to díky konceptu Startup Night.
Vybrané startupy z každé univerzity představí v pěti minutách svůj projekt a co nebo koho hledají.
Následuje networkingová a poradenská část.
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Včasná detekce Alzheimera
Pražský inovační institut a Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT
vytvářejí nástroj, který dokáže včas diagnostikovat neurodegenerativní onemocnění,
například Alzheimerovu chorobu. Měl by přispět k lepší kvalitě života klientů sociální péče
i pacientů.
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iKAP – podpora základního a středního
školství v Praze
Začíná velký vzdělávací projekt, který zlepší pražské školství!

Osobní rozvoj žáků, studentů i učitelů, kariérové poradenství, polytechnické dílny,
prevence (kyber)šikany, vzdělání pro vedení škol, multikulturní programy, letní jazykové,
programátorské nebo divadelní dílny. To vše a mnoho dalšího přináší pro pražské školy
projekt nazvaný “iKAP II: Inovace ve vzdělávání”, jehož jedním z hlavních partnerů je
Pražský inovační institut. Hlavním cílem je, aby prostřednictvím inovací ve vzdělávání
maximálně rozvíjel potenciál každého žáka.
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