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1 Jsme neziskovou organizací, založenou a financovanou 
městem Hradec Králové, s přispěním Královéhradeckého 
kraje.

Technologické centrum Hradec Králové

2 Naší hlavní aktivitou je rozvoj podnikání v regionu 
Královéhradeckého kraje, kde provozujeme 
vědeckotechnický park a podnikatelský inkubátor. 

Rozvoj podnikání a podnikavosti

3 Aktivně se podílíme na prosazování nových technologií do 
škol i do firem. 

Digitální vzdělávání

4 Malým a středním firmám nabízíme spolupráci při rozvoji a 
implementaci nových řešení a technologií. Jsme Microsoft 
Innovation Centre a Digital Innovation Hub.

Průmyslové inovace

KDO JSME?
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Založení TC HK

Za 11 let naší existence jsme se 
stali pevnou součástí národního 

inovačního ekosystému 

Objekt TC HK v m2

Spravujeme moderní 
administrativní budovu v areálu 

letiště v Hradci Králové

Inkubovaných firem

Každý rok v podnikatelském 
inkubátoru podpoříme 10-15 

začínajících firem a podnikatelů.

2008 1594 50+

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM V ČÍSLECH
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1 Digital Innovation Huby mají pomoci zajistit, aby každá společnost - malá či velká - byla schopna lépe pochopit a využít digitální 
příležitosti. Ve spolupráci s regionálními partnery, technickými univerzitami nebo výzkumnými organizacemi mohou malé a střední 
podniky získat přístup k technologickým trendům i konkrétním zařízením.

Evropská síť podpůrných organizací

2 Koncept DIH není jen o jedné organizaci, spolupráci plánujeme rozvíjet se všemi přirozenými partnery. Činnost, resp. oborová 
specializace DIHu by měla vycházet z RIS3 strategie území (Královéhradeckého kraje), kde je krom jiných zastoupena i Biomedicína a 
Biotechnologie, jakožto obory s vysokým potenciálem rozvoje.

Propojení regionálních subjektů, zohledňující lokální specializace

3 Předpokládáme, že přechod na digitální ekonomiku s sebou přinese i mnoho nových a zajímavých podnikatelských příležitostí - které 
budeme rádi pomáhat rozvíjet.

Prostor pro nové podnikatelské záměry

CO JE DIGITAL INNOVATION HUB?
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Piletická 486/19 
503 41 Hradec Králové
Česká republika

ondrej.zezulak@tchk.cz

+420 720 935 597

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové z.ú.

DĚKUJI ZA POZORNOST!


