
České digitální inovační huby a Evropská centra pro digitální 
inovace (EDIH)

Týden velkých a otevřených dat a digitálních inovačních hubů
Praha, Novotného lávka, 31. 1. 2023

Tereza Šamanová
Sdružení CzechInno

Hub pro digitální inovace & Cybersecurity Innovation Hub

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 (CIH) 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
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Mezinárodní konference na podporu B2B spolupráci v oblasti digitálních inovací se třetími zeměmi
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Aktuální evropské projekty s naší aktivní účastí

Follow-up celoevropského projektu, 
posilování spolupráce digitálních 

inovačních hubů a Evropských center pro 
digitální inovace (EDIH)
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Role digitálních inovačních hubů v digitální transformaci 
podnikání a veřejné sféry
Propojování relevantních aktérů

Vláda, její poradní orgány a ústřední orgány 
státní správy

Regionální samosprávy
Výzkumné organizace a pracoviště VaVaI

Akademické a vzdělávací instituce
Veřejnoprávní organizace

Mezinárodní, národní a evropské sítě
Spolky, sdružení a další stálá konsorcia

Vědeckotechnické parky, pracoviště transferu 
technologií – ve všech ohledech

Inovační firmy
Další podnikatelské subjekty

Top to bottom

Bottom up





Užitečný zdroj informací:
DIH Handbook for Policy Makers



Z DIH Handbook: rozdíl DIH x EDIH



www.bowi-network.eu

Stavební bloky EU DIH ekosystému

Pan-EU DIH networkEuropean Digital Innovation Hub

CC CC
CC

Digital Innovation HubCompetence Centre
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Kdo je aktuálně součástí sítě Digitálních Inovačních Hubů (DIHs) v ČR?

Digitální inovační huby v ČR

Se všemi 13 oficiálně registrovanými českými digitálními inovačními huby úzce spolupracujeme na společných 
projektech

Aktuální mapa 
registrovaných 
digitálních 
inovačních hubů
je k dispozici na 
webu Smart 
Specialisation
Platform
Evropské komise 
zde: 
https://s3platfor
m.jrc.ec.europa.e
u/digital-
innovation-hubs-
tool

https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/digital-innovation-hubs-tool
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/digital-innovation-hubs-tool
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/digital-innovation-hubs-tool
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/digital-innovation-hubs-tool
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/digital-innovation-hubs-tool


Kdo je aktuálně součástí sítě Digitálních Inovačních Hubů (DIHs) v ČR?

• Cybersecurity innovation hub (DIH – CZ) Brno
• Czech Institute of Informatics, Robotics, and Cybernetics Praha
• DEX Innovation Centre Liberec
• DIGI2Health Olomouc
• DIGIMAT: South Moravian Digital Manufacturing Hub Kuřim
• Hub for Digital Innovations (H4DI) Praha
• ICUK Digital Innovation HUB Ústí nad Labem
• IT4Innovations National Supercomputing Center Ostrava
• Pilsen Digital Innovation Hub (Pilsen DIH) Plzeň
• Plan4all Horní Bříza
• Research Center for Informatics/prg.ai Praha
• South Bohemian Digi Hub České Budějovice
• TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové Hradec Králové

Digitální inovační huby v ČR

Se všemi 13 oficiálně registrovanými českými digitálními inovačními huby úzce spolupracujeme na společných 
aktivitách a projektech. Od r. 2017 pořádáme výroční přehlídku činnosti českých DIH – Smart Business Festival



Kdo jsou nově vybraná Evropská centra pro digitální inovace (EDIH) v ČR?

Evropská centra pro digitální inovace (EDIH) v ČR

Připravuje se systém spolupráce na národní i evropské úrovni

V červnu r. 
2022 bylo v 
prvním kole z 
digitálních 
inovačních 
hubů a jejich 
konsorcií 
vybráno pro 
ČR 5 tzv. 
EDIHů –
Evropských 
center pro 
digitální 
inovace s 
přeshraniční a 
mezinárodní 
dimenzí. 



Kdo jsou česká Evropská centra pro digitální inovace (EDIH)?

• Brain 4 Industry (B4I) Dolní Břežany
• Technologie: AI
• Řídicí partner: Fyzikální ústav AV ČR

• Cybersecurity Innovation Hub Brno
• Technologie: kybernetická bezpečnost
• Řídicí partner: CyberSecurity Hub, z.ú.

• EDIH CTU Praha
• Technologie: AI
• Řídicí partner: České vysoké učení technické v Praze

• EDIH DIGIMAT - Flexible Manufacturing Systems Using Artificial
Intelligence Kuřim
• Technologie: AI
• Řídicí partner: Intemac Solutions, s.r.o.

• EDIH Ostrava Ostrava
• Technologie: HPC
• Řídicí partner: VŠB-TUO

Vybraná Evropská centra pro digitální inovace (EDIH) v ČR

V převážné většině českých kandidátů na EDIHy jsou mezi koordinátory a partnery členové Platformy CEEInno => 
úzce spolupracujeme a zúročujeme vzájemné synergie 

V červnu r. 
2022 bylo z 
digitálních 
inovačních 
hubů a jejich 
konsorcií 
vybráno v 
prvním kole 
pro ČR 5 tzv. 
EDIHů –
Evropských 
center pro 
digitální 
inovace s 
přeshraniční a 
mezinárodní 
dimenzí. 



• Propojování koncových 
uživatelů a poskytovatelů 
digitálních řešení

• Hledání řešení u jiných 
digitálních inovačních 
hubů

• Podpora pro krátkodobé získávání 
digitálních dovedností

• Podpora digitálních pracovních míst

• Hledání obchodních 
příležitostí

• Podpora přípravy 
obchodních a investičních 
modelů

• Přístup k finančním 
institucím a investorům

• Podpora pro využívání 
programuInvest EU

•Zvyšování povědomí

•Hodnocení digitální zralosti

•Znalostní a technologický transfer

•Experimenty a testování

Technologie Finance

KontaktyVzdělávání

Role digitálních inovačních hubů v digitální transformaci 
podnikání a veřejné sféry
Standardizovaná nabídka služeb



Jak jsou strukturovány?

EDIHové služby Cybersecurity Innovation Hubu

• Návaznost na základní čtyřpilířovou strukturu služeb standardního EDIHu

• Dlouhodobý vztah k našim klientům: pilotní EDIH projekt je schválen na 36 měsíců 
a pracujeme s nimi i v rámci našich dalších aktivit a projektů

• Respekt k potřebám, očekáváním a požadavkům našich klientů jako opak one-size-
fits-all přístupu



Jak jsou strukturovány?

EDIHové služby Cybersecurity Innovation Hubu



Dotazy? 
Jsem Vám k dispozici! 

☺

CzechInno, z.s.p.o.
Dukelských hrdinů 29/471, 170 00  Praha 7 - Holešovice

E: office@czechinno.cz

Mgr. Tereza Šamanová
výkonná ředitelka sdružení CzechInno

koordinátorka Hubu pro digitální inovace a Platformy CEEInno
senior expert Cybersecurity Innovation Hubu

samanova@czechinno.cz
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