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Pražské inovační NEWS
Pražský inovační institut oslavil dva roky své existence. Rok a půl z toho v jeho čele
stojí Bohumil Kartous. „Praha určitě není zaostalé město, ale nevyužívá zdaleka svůj
potenciál, například při využívání výzkumů pocházejících ze zdejších univerzit,“ míní.
Přečtěte si rozhovor Boba Kartouse pro Mladou frontu DNES o tom, jaké jsou cíle Prahy
na dalších 10 let.

Číst rozhovor

#2rokyPii

Na veřejně prospěšných aktivitách, které zlepšují život Pražanům, pracuje už dva roky
Pražský inovační institut. Vznikl v lednu 2020 jako zapsaný ústav hlavního města Prahy.
Od té doby zahájil 14 velkých i menších projektů, které podporují inovace ve školství,
podnikání, městském rozvoji a přinesou nové řešení pro zdravotní péči. Na realizaci
projektů využívá Pii v převážné většině prostředků z fondů Evropské unie, hlavní město se
na financování podílí pouze z necelých 10 procent. Za dva roky existence Pii se obměnila
správní a dozorčí rada, do jejich řad přibyli zástupci akademické obce.

Číst dál

Novinky z Pii

První aktivity Centra podpory podnikavosti
V rámci projektu iKAP II – Inovace ve vzdělávání vzniklo Centrum podpory podnikavosti.
Pomalu se rozbíhá a nedávno proběhly dvě první on-line akce určené především pro
učitele středních, ale i základních škol. O co šlo a co je dál v plánu?

Číst dál

Vzdělávací projekt Smart Food chce děti
odnaučit plýtvat jídlem
Odnaučit děti plýtvat potravinami a zlepšit jejich vědomosti o spotřebě jídla si klade za cíl
nový vzdělávací projekt Smart Food. Nabídne základním školám nová interaktivní výuková
média (tzv. IVM) a vzdělávací videa, která budou žákům a učitelům dostupná na platformě
Futurebooks, první svého druhu v Česku i Evropské unii. Projekt připravuje Pedagogická
fakulta Univerzity Karlovy a Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity
(MENDELU) v Brně ve spolupráci s Pražským inovačním institutem (Pii) a hl. městem
Praha. Autoři zároveň chtějí otevřít veřejnou debatu, která by vedla k nižší spotřebě
potravin v české společnosti.

Více o projektu

Strategie pro přechod na cirkulární
ekonomiku – Cirkulární Praha 2030
Na konci ledna byla Zastupitelstvem hl. města schválena strategie Cirkulární Praha 2030.
Ta představuje strategický rámec pro udržitelné aktivity města v oblasti cirkulární
ekonomiky s cílem snížit ekologickou zátěž a emise města o polovinu do roku 2030 a stát
se uhlíkově neutrálním městem do roku 2050.

Více o Strategii Cirkulární Praha 2030

O Asistenční vouchery se ucházejí první
projekty. Nabízejí Praze chytrá řešení pro
dopravu, ekologii či zdraví
Umělá inteligence v dopravě, robot ve spalovně odpadů, digitální průvodce pro začínající
podnikatele nebo vývoj léčiv. To jsou příklady projektů, které se ucházejí o
dvanáctimilionovou podporu z dotačního programu Asistenční vouchery. Pro pražské
firmy, výzkumné instituce a vysoké školy ho vyhlásilo hlavní město Praha ve spolupráci s
Pražským inovačním institutem (Pii). Asistenční vouchery se žadatelům otevřely na konci
loňského roku a za čtyři týdny se o ně přihlásilo už 12 nadějných projektů. Pražská
inovační rada (PIR) ve středu posuzovala, jak projekty prospějí Pražanům a metropoli.

Více informací

Zajímá vás něco dalšího?
Přečtěte si o Ředitelské akademii na Seznam Zprávách nebo se podívejte k nám na web,
jaké akce se chystají v březnu v Podnikatelském a inovačním centru hl. m. Prahy.

Copyright (C) 2022 Prazsky inovacni institut. All rights reserved.
Our mailing address is:
Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe

RSS

