Tisková zpráva

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové přijalo do
podnikatelského inkubátoru další projekty, zájem podnikatelů roste
Hradec Králové 31. 10. 2017: Ve čtvrtek 19. října 2017 proběhlo zasedání inkubační komise
podnikatelského inkubátoru, který provozuje TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové.
Pětičlenná komise schválila čtyři nové projekty, které využijí podporu ve formě finanční dotace a slevy
na nájemném prostor. Znovu se potvrdil rostoucí zájem o služby podnikatelského inkubátoru TC HK,
kterým prošlo již přes 40 projektů.
Mezi nové projekty patří CIPTU, trutnovský podnikatelský inkubátor, který TC HK podporuje
dlouhodobě prostřednictvím svých aktivit. Druhý projekt je opět z Trutnova a zaměřuje se na tvorbu
videí pomocí bezpilotních letounů. O podporu inkubátoru zažádala také společnost TM Company
s automatem na fotografie, rozmístěným na turisticky atraktivních místech. Čtvrtým projektem je
společnost HEDR Moravia, vyvíjející IT řešení pro komerční sféru.
V pětičlenné hodnoticí komisi zasedli zástupci Magistrátu města Hradec Králové, Královéhradeckého
kraje, CIRI a podnikatelské sféry. Všechny projekty měly kvalitně zpracovaný podnikatelský záměr a
jejich účast v podnikatelském inkubátoru byla schválena.
„Rostoucí zájem o služby a podporu podnikatelského inkubátoru TC HK nás velmi těší. Ukazuje se, že
naše snaha oslovit začínající podnikatele v celém regionu má již viditelné výsledky,“ dodává Jiří
Štěpán, startup manager TECHNOLOGICKÉHO CENTRA Hradec Králové.
Inkubační program TECHNOLOGICKÉHO CENTRA Hradec Králové přináší široké možnosti podpory
pro začínající firmy z Královéhradeckého kraje. Na Vyklubejtese.cz mohou podnikatelé, kteří mají
zájem do inkubátoru vstoupit, vyplnit jednoduchý dotazník, na jehož základě je kontaktuje startupový
manager z TC HK. Následné kroky jsou pak uzpůsobeny přesně na míru konkrétním projektům. Další
kolo posuzování žádostí hodnotitelskou komisí proběhne na začátku následujícího roku.
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výsledků výzkumu a vývoje do praktického využití. Více na www.tchk.cz.

