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Všechna důležitá témata budou prezentována i na konferenci 19. 10., kterou pro Vás 
právě připravujeme. Sledujte naše stránky pro více informací!

Zdravíme čtenáře našeho nepravidelné-
ho zpravodaje. V tomto čísle si shrneme, 
co se nám zatím v letošním roce podařilo 
a stručně Vás informujeme o tom, co nás 
ještě do konce roku čeká. 

Naše naděje, že letošní rok bude klidnější, 
se naplnily pouze z části. Dobrá zpráva 
pro nás byla, že se většina oborových a 
pracovních setkání mohla konat za osobní 
účasti. To jsme si pochvalovali nejen my, 

ale hlavně VY naši partneři, stakeholdeři 
a všichni ostatní hosté našich konferencí, 
školení, seminářů i odborných jednání.  
Našimi tradičními akcemi v regionu, na 
kterých jste se s námi mohli potkat, jsou 
Krajské inovační platformy, které jsou vždy 
věnovány ožehavým tématům. Letos se 
jednalo o problematiku kyberbezpečnosti a 
nakládání s odpadovým materiálem v rámci 
textilního průmyslu. Obě témata reflektovala 
aktuálně nejožehavější problémy poslední 

doby. Kyberbezpečnost se netýká pouze 
firem, které se mohou cítit ohroženy z 
hlediska možných ekonomických dopadů a 
třeba ztráty výsledků svých inovačních akti-
vit, ale i veřejného sektoru, který je ohrožen 
z hlediska postupující digitalizace všech 
procesů a potencionální ztráty citlivých 
osobních dat. 

Za aktivity klíčových hráčů v regionu mluví 
jejich konkrétní projekty. Některé vybrané 
jsme podpořili tzv. asistenčními vouchery. 
Za zmínku stojí minimálně dvě strategické 
intervence. Jednak projekt Screening a 
identifikace nových potenciálně antiviroticky 
působících látek s potenciálem využití 
proti viru SARS-CoV-2, za kterým, stojí 
VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV 
OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s. r. o. 
Projekt reaguje na aktuální pandemické 
problémy a má přesah do oblasti analytické 
chemie, biotechnologických, medicín-
ských, veterinárních a rostlinolékařských 

specializací. Druhou intervencí je mezi-
národní projekt jedenácti partnerů z celé 
Evropy, jehož součástí je Univerzita Hradec 
Králové. Klade si nelehký cíl, odstranit 
překážky v komunikaci a prostupnosti vzdě-
lávání nejen mezi zapojenými univerzitami, 
ale i samotnými státy. V dnešní spojené 
Evropě je velmi důležité vytvořit podmínky 
pro naprosto plynulé sdílení informací, 
lidských zdrojů i výsledků vědecké práce.

 Královéhradecké PlusInovace

 Save the Date!

Novým finančním nástrojem, který připra-
vujeme, jsou Inovační vouchery. Budou 
nástrojem, jak zlepšit a  propojit spolupráci 
mezi výzkumnými organizacemi a králové-
hradeckými podniky všech velikostí. Už teď 
se těšíme, kolik se podaří navázat nových 
kooperací!

Několik typů výzev, v rámci kterých budete moci požádat o některý z voucherů, budou 
vyhlášeny již před koncem tohoto roku a počátkem příštího roku.

Inovační a kreativní vouchery

Nechali jsme si zpracovat metodiku,  
dle které nyní budeme hodnotit firmy 
z hlediska hodnotových řetězců. 
Díky tomu se nám bude dařit hledat 
ty správné cesty v jejich podpoře a 
rozvoji.

 Hodnotové řetězce

Již dříve jsme Vás infomovali, že jsme 
členem společného konsorcia subjektů 
z Královéhradeckého a Libereckého 
kraje, které tvoří eDIH (European Digital 
Innovation HUBs). Našim cílem je pomáhat 
společnostem stát se konkurenceschopněj-
šími, pokud jde o jejich obchodní/výrobní 
procesy, produkty nebo služby využívající 

digitální technologie. V současné době byl 
náš projekt kladně hodnocen na úrovni 
Evropské komise. Nyní čekáme, zda se 
podaří najít dostatečnou alokaci, pro všech-
ny úspěšné projekty v rámci této výzvy.

Certifikace zdravotnických prostředků, 
GreenDeal a problematika spojená s 
neutrální uhlíkovou stopou jsou témata, 

která trápí nejen nás. Snažíme se však 
nalézt takové nástroje a formy podpory, 
které našim partnerům pomohou nastolené 

překážky překlenout. To je tou hlavní výzvou 
a hnacím motorem pro naši práci.

 V září odstartuje série podcastů, 
které natáčíme ve spolupráci s 
Centrem uměleckých aktivit Hradec 
Králové. Můžete se těšit na zajíma-
vosti ze světa robotiky, ale třeba i 
šlechtění třešní či biomedicíny.


