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oOblast podpory 2.1: 
Rozvoj podnikatelského prostředí



o Posílení vazeb uvnitř regionální inovační infrastruktury
o inovační firmy, vzdělávací instituce, výzkumné instituce, veřejná 

správa, zainteresovaná veřejnost
o Vytvoření mezinárodního týmu institucí zabývajících se 

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU

o Vytvoření mezinárodního týmu institucí zabývajících se 
transferem technologií, posilování výzkumných a vývojových 
aktivit ve firmách a spoluprací se vzdělávacími institucemi

o Vytvoření společné informační platformy
inovační portál Královéhradeckého kraje, Swidnice a Walbrzychu 
(Jeleniogórsko-wałbrzyski region)



o Vedoucí partner:

o Královéhradecký kraj

PARTNEŘI PROJEKTU

o Ostatní partne ři: 

o Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje
o Technologické centrum Hradec Králové 
o Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy
o Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.



o Vytvoření komunikační platformy zaměřené na zvýšení 
informovanosti o inovačním prostředí v příhraničních regionech 
(Královéhradecký kraj, Swidnice a Walbrzych)

o poptávka vs. nabídka inovačních služeb, technologií

CÍL PROJEKTU

o poptávka vs. nabídka inovačních služeb, technologií
o prostředí pro funkční transfer technologií
o databáze subjektů a jejich prezentace
o komunikační nástroj ve formě tématických diskusních fór
o propagace Regionální inovační strategie Královéhradeckého 

kraje
o nabídka pracovních příležitostí
o aktivity, aktuality, články, akce



o Zahájení projektu: červenec 2009
o Ukončení projektu: červenec 2011
o Trvání projektu: 25 měsíců
o 1. etapa - Tvorba portálu 

HARMONOGRAM PROJEKTU

o 1. etapa - Tvorba portálu 
(10 měsíců)

o 2. etapa - Uvádění portálu do života 
(7 měsíců)

o 3. etapa – Aplikace výstupů, vytvoření mezinárodní sítě expertů 
na transfer technologií, nastavení procesů následného 
vylepšování a aktualizace portálu 

(12 měsíců)



o Celkové uznatelné výdaje projektu: 393 112 €
o Neuznatelné výdaje projektu: 4 674 €

ROZPOČET PROJEKTU

o Neuznatelné výdaje projektu: 4 674 €
o Příspěvek ERDF: 329 875 €
o Monitorovacím výborem programu byl projekt doporučen k 

financování z ERDF ve výši:
327 529 €


