Tisková zpráva

Hra pro nevidomé, ochrana dat i archeologické služby: Nové
projekty v podnikatelském inkubátoru TCHK
Hradec Králové 26. 3. 2018: Podnikatelský inkubátor, který provozuje TECHNOLOGICKÉ CENTRUM
Hradec Králové, přijal do inkubačního programu tři nové projekty. Pětičlenná komise složená ze
zástupců města, Agentury CzechInvest, CIRI a TCHK schválila tři z celkem čtyř podaných záměrů. Ty
následně využijí podporu ve formě finanční dotace na poradenství.
Mezi nové projekty patří společenská hra CoPlay. Pro její autorku, Lucii Částkovou, jde již o druhou
hru, která se snaží spojovat svět vidomých a nevidomých. Druhý projekt, Oghma / StormingForce, se
zaměřuje na ochranu informací proti kybernetickému útoku spojenému se ztrátou dat. Třetím
podnikatelským záměrem jsou archeologické služby Stratum, které nabídnou jak terénní činnosti, tak i
3D dokumentaci objektů.
Všichni žadatelé o zařazení do inkubátoru představili porotě zpracovaný podnikatelský záměr, na
němž pracovali s podporou startupového manažera TCHK. Na základě jednotlivých prezentací pak
porota rozhodla o jejich schválení a o přidělení finanční dotace. „Všechny tři nové projekty, které byly
komisí schváleny, měly velmi dobře zpracovaný podnikatelský záměr a jsou již ve fázi spolupráce
s prvními subjekty,“ dodává Ondřej Zezulák, ředitel 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.
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TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové
TECHNOLOGICKÉ CENTRUM je obecně prospěšná společnost založená Statutárním městem Hradec Králové, která poskytuje
pomoc jak začínajícím, tak již zkušeným podnikatelům. Společnostem s inovačním potenciálem nabízí pronájem kanceláří,
prostor pro lehkou výrobu včetně základního vybavení a služeb. Poskytuje konzultace při zakládání nových společností, při
tvorbě podnikatelských záměrů, rozvojových plánů a při řešení otázek průmyslově-právní ochrany, pomáhá také se zaváděním
výsledků výzkumu a vývoje do praktického využití. Více na www.tchk.cz.

