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POPIS A CÍLE PROJEKTU

Cílem projektu je pomoci začínajícím ale i etablovaným společnostem k přístupu v oblastech expertního poradenství a digitální 
transformaci, jejímž prostřednictvím podpoří vlastní prosperitu a konkurenceschopnost. Nabídka sdílených služeb bude primárně 
vycházet z tematického zaměření výzev DIHu, zároveň však předpokládáme i účast v programech pro zajištění rozšířené nabídky 

podpůrných a poradenských služeb TC HK začínajícím podnikatelům a MSP. 

Investicí by mělo být technické vybavení na bázi sdílených služeb pokročilého “FabLabu” zaměřeného na průmyslové využití. 
Zda se má jednat o izolovaný projekt nebo synergický s plánovanou aktivitou KHK v oblasti vzdělávání (inovační, resp. robotické 

centrum v Dlouhé ulici) v tuto chvíli nelze specifikovat.



OPTAK 1.2: 
Vývoj a pořízení specializovaného SW (např. pro počítačovou bezpečnost, simulace, monitorování, počítačové vidění, pro práci s 

velkými daty – Big Data Analytics, pro 3D tisk apod.), dále v oblasti digitalizace, automatizace, průmyslu 4.0 a vyšší úrovně, 
zavádění AI, robotizace, strojového učení, rozšířené a virtuální reality, business intelligence, e-commerce apod. SW řešení, která 

zásadním způsobem zefektivňují procesy a přidanou hodnotu zejména v MSP.    

OPTAK 2.1: 
Podpůrné, poradenské a konzultační služby ve všech fázích vzniku a růstu MSP od pre-inkubace, přes inkubaci start-upů a spin-

off, po fázi scale-up (podpora podnikatelských záměrů a zavádění nových obchodních modelů, posílení růstových motivací, 
podpora komercionalizace produktu a služeb aj.)  

Poradenské služby pro MSP zaměřené na rozvoj podniku, rozšíření podnikatelské činnosti, zvýšení kvality a efektivity výroby a 
služeb s důrazem na růst tržního potenciálu, např. prostřednictvím nových rozvojových příležitostí, inovativních řešení, 

investičních možností, zavádění nových a pokročilých technologií, včetně podpory mezinárodní expanze. 

SPECIFICKÉ CÍLE A AKTIVITY OP TAK



Stav připravenosti:  
ve fázi záměru 

Odhadovaný rozpočet:  
do 20 mil. Kč 

Plánovaný termín termín realizace:  
2022 - 2027 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
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