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Asistenční vouchery jsou pro pražský
výzkum a firmy skvělou příležitostí ukázat,

na čem pracují

Od Silvestra mohou firmy, výzkumné instituce i vysoké školy z Prahy posílat žádosti o
Asistenční vouchery na podporu inovací. Mají podpořit přípravu českých a mezinárodních
projektů z oblasti výzkumu, vývoje a inovací, které budou pro metropoli dlouhodobě
přínosné. V první fázi je pro nejlepší projekty připraveno 12 milionů korun. Dotační
program Asistenční vouchery vyhlásilo koncem listopadu hlavní město Praha ve
spolupráci s Pražským inovačním institutem (Pii). Co na žadatele čeká, jaké musejí splnit
podmínky a kdo jim s vyplněním žádostí poradí, jsme se zeptali manažera projektu Pavla
Vaňka z Pražského inovačního institutu.
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Pražský inovační mixér chce přitáhnout
fanoušky inovací

Pravidelná měsíční setkání na téma inovací a rozvoje města, která se nazývají Prague
Innovation Mixer (Pražský inovační mixér), chystá Podnikatelské a inovační centrum hl.
města Prahy. První akce se uskuteční 19. ledna letošního roku a jejím tématem bude
městská mobilita. Cílem setkání v rámci Prague Innovation Mixer je poskytnout platformu
pro sdílení informací a propojit firmy, samosprávu, akademickou obec i odborníky, kteří se
podílejí na rozvoji inovativních řešení problémů moderního života ve městě.

Více o akci

Do Pražského inovačního institutu
nastoupil kosmický inženýr Jan Lukačevič

Pražský inovační institut (Pii) posílil kosmický inženýr a popularizátor Jan Lukačevič.
Začátkem prosince rozšířil developerský tým projektu Prague Smart Accelerator (PSA),
bude se zde věnovat podpoře a rozvoji kosmických aktivit a biotechnologií na území
Prahy. Jan Lukačevič nastoupil na pozici developera na základě úspěšného výběrového
řízení a bude pro projekt PSA pracovat na částečný úvazek.
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Novinky z projektů Pii

Rozvíjíme školu. Spolu.
Program určený pro
vedoucí pracovníky a
ředitele škol
Klíčovou částí projektu iKAP II – Inovace ve
vzdělávání je program určený vedoucím
pracovníkům a ředitelům škol Rozvíjíme školu.
Spolu (dříve Ředitelská akademie). Přinese do
pražského školství rozvoj osobností – leaderů a
jejich prostřednictvím i rozvoj škol. Jste ve
vedení školy nebo někoho takového znáte?

Pii vyhlašuje předběžně
tržní konzultaci na
vývoj a dodání softwaru
pro včasnou detekci
Alzheimera
Pražský inovační institut (Pii) vyhlašuje
předběžně tržní konzultaci na vývoj, dodávku a
implementaci audiovizuálního softwarového
systému pro testování včasného nástupu
neurodegenerativních onemocnění u populace
nad 65 let.

Jak žádat o peníze z
IROP pro vaši školu?
Přijďte na setkání,
poradíme vám!
Zástupci projektu KAP III připravili setkání v
Podnikatelském a inovačním centru hl. města
Prahy (PIC), kde se dozvíte více o Regionálním
akčním plánu, zároveň vám zodpoví všechny
dotazy, například jak vyplnit správně tabulky,
jaká jsou kritéria hodnocení projektů nebo jak
probíhá sběr projektů.

Praha a Pii podpoří
školy v rámci nového
Krajského akčního
plánu
Na spolupráci pražských škol se vzdělávacími a
kulturními centry zamíří z evropských zdrojů více
než 11 milionů korun. Na svém zasedání
schválila Rada hl. m. Prahy předložený materiál
k záměru projektu „Krajský akční plán III Praha
(KAP III)“. Ten cílí zejména na střední školy,
neopomene ale ani vzdělávací aktivity od
základních škol až po univerzity a zapojí i další
partnery, kteří se na vzdělávání podílejí.

Marketing inovací čeká letos hodně práce -
vybudovat web a inovační značku Prahy

Marketing projektu Pražského Smart Akcelerátoru (PSA) čeká v roce 2022 realizace všech
klíčových aktivit. Ambicí je zhmotnit a prezentovat výsledky práce týmu odborníků PSA
pro širokou odbornou i laickou veřejnost. Důvodem, proč se musí marketingová
komunikace posunout na zcela novou kvalitu a úroveň, je situace, ve které Praha
dlouhodobě žádnou propagaci svého inovačního prostředí nedělá.
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PIC / Podnikatelské a inovační centrum hl.
m. Prahy
Na co se můžete zajít do konce ledna do PIC podívat?

Pražský inovační mixér na téma Městská mobilita / 19. 1. 2022, 17:00 - 20:00
DoToho! Leadership aneb jak být dobrým šéfem / 24. 1. 2022, 16:00 - 18:00

Více o akcích v PICu

Co chystá PIC v letošním roce?

Podnikatelské a inovační centrum hl. města Prahy (PIC) chce být i v roce 2022 hodnotným
partnerem pro městský rozvoj, vzdělávání a podnikání. Pro letošní rok připravují jeho
manažeři rozvojovou strategii, která by měla přispět k ještě kvalitnějším službám a
aktivitám celého centra.
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Podívali jsme se, jak se v Maďarsku věnují
nadaným dětem
Vzdělávací tým Pražského inovačního institutu a několika pražských škol vyjel ke konci
loňského roku na stáž do Maďarska. Jejím tématem byla péče o talent a nadání u dětí na
základních a středních školách. Cílem výpravy pak bylo sdílení dobré praxe a seznámení
se s péčí o talenty v partnerské zemi. Cesty se účastnili také učitelé z Gymnázia Na
Zatlance nebo ZŠ Curie, tedy pražských škol, které dlouhodobě s talentovanými žáky
pracují a vytvářejí vlastní školní systémy podpory nadání.
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