
Aktuální projekty kaskádového financování na podporu malých a 
středních firem i veřejných organizací

Sdružení CzechInno
Hub pro digitální inovace & Cybersecurity Innovation Hub

Systém projektů a aktivit na podporu inovačního podnikání v ČR



Role digitálních inovačních hubů v digitální transformaci 
podnikání a veřejné sféry
Propojování relevantních aktérů

Vláda, její poradní orgány a ústřední orgány 
státní správy

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



• 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 
program Invest EU

•Zvyšování povědomí
•Hodnocení digitální zralosti
•Znalostní a technologický transfer
•Experimenty a testování

Technologie Finance

Propojování 
kontaktůVzdělávání

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



Financování digitální transformace podniků a organizací v ČR
Nejdůležitější dotační tituly

Programy MPO na podporu výzkumu, vývoje & inovací 
(https://www.mpo.cz/cz/podnikani/podpora-vyzkumu-
a-vyvoje/) 
• Country for the Future
• TRIO
• TREND
Národní plán obnovy 
(https://www.mpo.cz/cz/podnikani/narodni-plan-
obnovy/) 
Operační program Technologie a aplikace pro 
konkurenceschopnost 
(https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-
podnikani/optak-2021-2027/) 

Horizont 2020 (dobíhají projekty kaskádového 
financování: https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/compet
itive-calls) 
Horizont Evropa (https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/programmes/horizon) 
Digitální Evropa (https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/programmes/digital) 
Evropský inovační a technologický institut 
(https://eit.europa.eu/work-with-us/procurement/calls) 

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/podpora-vyzkumu-a-vyvoje/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/narodni-plan-obnovy/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/optak-2021-2027/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/competitive-calls
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/horizon
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/digital
https://eit.europa.eu/work-with-us/procurement/calls


Kaskádové financování: nezvyklá možnost získání prostředků na 
projekty digitální transformace
Popis principu k nalezení zde: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascade_Funding

https://en.wikipedia.org/wiki/Cascade_Funding


Kaskádové financování: kde najít více?
Evropská komise – Funding and Tender Opportunities portál: 
Competitive calls for 3rd parties - https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/competitive-calls

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/competitive-calls


Evropský ekosystém projektů kaskádového financování podpořených z 
programu Horizont 2020



Podpora implementace digitálních inovací v Evropě a 
mobilizace regionů ke spolupráci

Evropská 
komise

Projektové 
konsorcium

Zapojené 
DIH

Podpořené 
firmy

Příklad projektu kaskádového financování:



Historické evropské projekty kaskádového financování s českou účastí

Cloudification of Production Engineering for Predictive
Digital Manufacturing

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 
FERRAM, a.s. 

(partneři projektového konsorcia)
IT4Innovations

https://www.cloudifacturing.eu
Říjen 2017 - září 2021 

Pilot Project - Digital enablers in SMEs: support for 
digitalisation to enhance SMEs' capacity to go 

international and innovate 
CzechInno

(partner projektového konsorcia)
Hub pro digitální inovace
www.digitalisesme.eu
Červen 2018 – únor 2020

https://www.cloudifacturing.eu/
http://www.digitalisesme.eu/


Aktuální evropské projekty kaskádového financování s českou účastí

Boosting Widening Digital Innovation Hubs
Západočeská univerzita v Plzni

(partner projektového konsorcia) 
Hub pro digitální inovace (partner rozšířeného 

projektového konsorcia)
www.bowi-network.eu

Leden 2020- červen 2023

Advanced Manufacturing assistance and training for
SME Transformation

Technologické centrum Akademie věd ČR
(partner projektového konsorcia)

https://trans4mers.eu
Říjen 2021 – září 2024

Create and Harvest Offerings to support 
Manufacturing SMEs to become Digital Twin

Champions
DIH DIGIMAT, Hub pro digitální inovace 

(certifikované huby v ČR)
www.change2twin.eu

Červen 2020 – květen 2024

http://www.bowi-network.eu/
https://trans4mers.eu/
http://www.change2twin.eu/


Aktuální evropské projekty kaskádového financování s českou účastí

European Federation of Data Driven Innovation Hubs
Masarykova univerzita, České vysoké učení technické v 

Praze, Vysoké učení technické v Brně, Technologické 
centrum Akademie věd ČR, CzechInno - partneři 

rozšířeného projektového konsorcia
Cybersecurity Innovation Hub

https://euhubs4data.eu
Září 2020 - prosinec 2023

Connecting the dots to unleash the innovation potential for
digital transformation of the European agri-food sector

WirelessInfo, LESPROJEKT SLUŽBY - partneři projektového 
konsorcia, CzechInno, Plan4All - partneři rozšířeného 

projektového konsorcia
Hub pro digitální inovace, Plan4All
https://www.smartagrihubs.eu

Listopad 2018 - říjen 2022

SUSTAINABLE ECOSYSTEM FOR THE ADOPTION, RAMP-
UP AND TRANSFER OF EMERGING ELECTRONICS 

SOLUTIONS
AMIRES - partner projektového konsorcia
https://smartees.eu/smartees2-project/

Leden 2020 - prosinec  2022

SELFSUSTAINED CROSS BORDER CUSTOMIZED 
CYBERPHYSICAL SYSTEM EXPERIMENTS FOR CAPACITY 

BUILDING AMONG EUROPEAN STAKEHOLDERS
CzechInno, HiLASE, CRA, JVTP – členové projektové sítě

https://smart4all-project.eu
Leden 20220 - prosinec 2023

https://euhubs4data.eu/
https://www.smartagrihubs.eu/
https://smartees.eu/smartees2-project/
https://smart4all-project.eu/


Aktuální evropské projekty kaskádového financování s českou účastí

DIH-World - Accelerating deployment and matureness
of DIHs for the benefit of Digitisation of European

SMEs
České vysoké učení technické v Praze 
(partner projektového konsorcia) 

Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
https://dihworld.eu

Červenec 2020- červen 2023

Green Manufacturing:
Demonstrating technologies to fight Climate Change

České vysoké učení technické v Praze 
(partner projektového konsorcia) 

Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
https://demo4green.eu

Leden 2022 - …

AI on-demand platform for regional interoperable
Digital Innovation Hubs Network
České vysoké učení technické v Praze 

(partner projektového konsorcia)
Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky

https://www.dih4ai.eu
Leden 2021 - prosinec 2023 

I4MS Tools and Technologies for Transformation
Hub pro digitální inovace a DIH DIGIMAT (kontaktní místa)

Ambasador iniciativy v ČR – Tereza Šamanová
https://i4ms.eu

Červen 2020 – listopad 2022

https://dihworld.eu/
https://demo4green.eu/
https://www.dih4ai.eu/
https://i4ms.eu/


Aktuální evropské projekty s naší aktivní účastí

Podpora digitální 
transformace 
evropského 

zemědělského a 
potravinářského 

sektoru

Follow-up celoevropského projektu, 
posilování spolupráce digitálních 

inovačních hubů a budoucích Evropských 
center pro digitální inovace (EDIH)

Evropská federace 
hubů na podporu 

rozvoje služeb 
založených na 

datech

Podpora 
implementace 

digitálních inovací v 
Evropě a mobilizace 

regionů ke spolupráci 
na pokročilých 

digitálních řešeních

Podpora transformace 
výrobních firem směrem 
k továrnám budoucnosti 

při respektování 
ekologických, digitálních 

a sociálních výzev

Celoevropská iniciativa ICT 
Innovation for Manufacturing k 

podpoře digitálních inovací v 
malých a středních firmách napříč 

Evropou

Síť digitálních 
inovačních hubů na 

podporu 
technologického 

rozvoje v zemích Jižní, 
Východní a Střední 

Evropy

Síť digitálních 
inovačních 

hubů
podporujících 
agilní/digitální 

výrobu 

Evropský projekt 
podporující výrobní 

MSP v jejich digitalizaci 
formou nabídky řešení 

založených na 
technologii digitálních 

dvojčat 



• Partneři v ČR:
• Masarykova univerzita, České vysoké učení technické v Praze, Vysoké učení technické v Brně, Technologické

centrum Akademie věd ČR, CzechInno - partneři rozšířeného projektového konsorcia
• Cíl projektu:

• Tvorba evropského katalogu data-driven služeb, které jsou k dispozici v síti hubů
• Inovativní experimenty s daty

• Aktuálně pro firmy:
• 7. 9. 2022 bude otevřena výzva na realizaci inovativních experimentů s daty s dotací (až 60 000

€/experiment)
• Cílem bude na výpočetní infrastruktuře zapojených DIHů vyvinout a odzkoušet zcela nové data-driven služby

• Co udělat pro Vaši účast?
• Informujte se o podmínkách účasti v projektu: https://euhubs4data.eu
• Více informací bylo řečeno na našem posledním InfoDay k aktuálním příležitostem projektů kaskádového

financování
• Za Cybersecurity Innovation Hub jsme Vám k dispozici!

• Rada před podáním žádosti
• Technologické i business konzultace v průběhu realizace projektu
• Pomoc při dotažení inovace na trh (TRL 7-9)

Evropská federace hubů založených na práci s daty

https://euhubs4data.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=dkPjnX7jFUI


• Partneři v ČR:
• DIH DIGIMAT a Hub pro digitální inovace – certifikované digitální inovační huby

• Cíl projektu:
• Podpora implementace konceptu digitálních dvojčat ve výrobních firmách
• Úvodní „digital twin readiness assessment“ – vyhodnocení vhodnosti využití konceptu digitálního dvojčete

(Assessment Voucher)
• Následná implementace nejvhodnějšího řešení s dotací z programu Horizont 2020 (Deployment Voucher)

• Aktuálně pro firmy:
• V prosinci 2022 bude otevřena příští výzva k podávání nabídek firem, které mají zájem o implementaci

konceptu digitálního dvojčete ve výrobě (dotace na implementaci konceptu – 90 000 €)
• Cílem je umožnit žadatelům získat bezplatnou asistenci zapojených digitálních inovačních hubů a současně

přístup k nástroji pro vyhodnocení vhodnosti konceptu digitálního dvojčete
• Co udělat pro Vaši účast?

• Informujte se o podmínkách účasti v projektu: www.change2twin.eu
• Více informací bylo řečeno na našem posledním InfoDay k aktuálním příležitostem projektů kaskádového

financování
• Za Hub pro digitální inovace jsme Vám k dispozici!

• Rada před podáním žádosti
• Konzultace v průběhu realizace projektu
• Pomoc při dotažení inovace na trh (TRL 8-9)

Podpora konceptu digitálních dvojčat ve výrobě

http://www.change2twin.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=dkPjnX7jFUI


• Aktuálně běží 8 projektů:

• Partneři v ČR:
• CzechInno / Tereza Šamanová: ambasador iniciativy
• DIH-World: ČIIRK ČVUT - člen konsorcia

• Zaměření projektů:
• DigitBrain – Digital twins for SMEs
• Change2twin – Digital twinning in manufacturing
• Pulsate – Laser-Based Advanced and Additive Manufacturing
• Better Factory - methodology for manufacturing SMEs to collaborate with artists
• Vojext – Value of Joint Experimentation in digita Technologies
• DIH-World - Accelerating deployment and matureness of DIHs for the benefit of Digitisation of European SMEs
• AI REGIO – Bringing AI to the European Manufacturing
• Kitt4SME – Platform-enabled AI kits for SMEs

• Co udělat pro Vaši účast?
• Sledujte Funding & Tender portál EK: https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/competitive-calls
• Za CzechInno a Hub pro digitální inovace jsme Vám k dispozici!

• Rada před podáním žádosti
• Pomoc při dotažení inovace na trh (TRL 7-9)

Iniciativa ICT Innovation for Manufacturing

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/competitive-calls


• Partneři v ČR:
• Západočeská univerzita v Plzni (Pilsen DIH)
• Hub pro digitální inovace (H4DI)

• Cíl projektu:
• Tvorba panevropské spolupracující sítě DIHů
• Podpora tvorby meziregionálních koridorů inovační spolupráce
• Přeshraniční experimenty s digitálními inovacemi

• Aktuálně:
• Proběhla dvě kola výzev pro firmy s finanční dotací 60 000 €, 8 firem aktuálně realizuje v ČR své experimenty

s digitálními technologiemi
• V ČR podporované technologie: AI, IoT, kyberfyzické systémy, low-energy computing
• Další podmínky v BOWI:

• úzký vztah firmy k zapojeným NUTS regionům (Praha a Plzeň)
• TRL 5-7 před zahájením experimentu

• Popis experimentů pro Vaši inspiraci:
• https://bowi-network.eu/tte-experiments/

Podpora implementace digitálních inovací v Evropě a 
mobilizace regionů ke spolupráci

https://bowi-network.eu/tte-experiments/


Dává Vám to smysl? 
Připojte se k nám! 

J
Hub pro digitální inovace

www.h4di.cz

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
samanova@czechinno.cz

http://www.h4di.cz/
mailto:office@czechinno.cz
mailto:samanova@czechinno.cz

