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Co je Technologické centrum HRADEC KRÁLOVÉ, o.p.s. 
Obecně prospěšná společnost založená Statutárním městem Hradec Králové, jejíž cílem je podpora podnikatelů
v Hradci Králové, business centrum, které nabízí pomoc a podporu všem, kdo mají odvahu podnikat.

Segmentem této skupiny, byť spíše minoritním, jsou i sociální podniky.

Co si klade město za cíl prostřednictvím TC HK?
Cílem je ulehčit začínajícím firmám vstup do podnikání, pomoci překlenout první léta existence, získat zákazníky
a stát se prosperujícími společnostmi generujícími zisk a další pracovní místa, zároveň podpořit inovační

prostředí v Hradci Králové a Královéhradeckém kraji s ambicí dalšího růstu. Inovace mohou být součástí
také sociálních podniků.

Co pro to TC HK dělá? 
Rozvíjíme inovační aktivity klientů, spolupracujeme s VŠ, vědeckými pracovišti a výzkumnými ústavy

Konzultace při zakládání nových společností, při tvorbě podnikatelských záměrů, rozvojových plánů a při řešení 
otázek průmyslově-právní ochrany. 

Zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praktického využití

Podpora rozvoje podnikatelského prostření v Hradci Králové, Královéhradeckém kraji a v celé ČR
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Inovace Konzultace Praxe Rozvoj
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.

•Stabilní silná značka OD ROKU 2008

• Jediná instituce v regionu

•Členství v klíčových organizacích

.

•Podpora silného partnera Microsoft innovation center 

•Certifikovaný člen European Business Network

•Zkušenosti se zahraničními vědecko-technickými parky

.

•Spolupráce s vysokými školami

•Existující síť externích poradců

•Stabilní a zkušený realizační tým doplněný sítí kontaktů

•Dlouhodobá metodická činnost

•Nástroje prověřené praxí

CÍTÍME SE SILNÍ



Microsoft Innovation Centre (2010)

.

European Business Network (2015)
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110 Center po celém 
světě

• 2x v ČR 

• 1x v Hradci 
Králové

Exkluzivní podpora

• Umožnila vznik 
unikátních projektů

Vysoký stupeň 
inovace

• Exkluzivní nabídka 
pro investory na 
území HK

150 Certifikovaných 
podnikatelských a 
inovačních center

• Zúčastněno 40 
zemí

• 5 poboček v ČR

Výhodné členství

• Umožňuje získání 
dotací EU

• Garantuje kvalitu 
služeb

Značka prestižní 
komunity inovačních 
center

• Přispívá k vysoké 
přitažlivosti pro 
investory v regionu

JSME SOUČÁSTÍ SÍTí
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ZÁZEMÍ TC HK



6

KONKRÉTNÍ PODPORA „sociálních 
projektů“

Hamzova léčebna 
Pomůcka pro 

zdravotně postižené 
děti s poruchou 

mobility.

Mluvídek
Interaktivní aplikace pro 

přístroje Apple na 
rozšíření slovní zásoby u 

dětí.

http://talkiebear.com/
http://talkiebear.com/
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Ekonomické 
poradenství a 

konzultace

Mentoring a 
koučink

Pronájem 
prostor

Coworking

Pořádání 
soutěží

Hodnocení 
podnikatelských 

plánů 

Individuální 
poradenství

Podpora start-
upů

KDE MŮŽEME POMOCI
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PARTNEŘI



Děkuji Vám za pozornost!

PhDr. Karel Vít , Ph.D., 
vedoucí odboru strategického plánování 

a projektového řízení, MMHK
e-mail: karel.vit@mmhk.cz, tel.: 495 707 590

Technologické centrum HRADEC KRÁLOVÉ, o.p.s.

Piletická 486/19 - letiště, 503 41 Hradec Králové, 

tel.: +420 495 077 111, info@tchk.cz, www.tchk.cz

mailto:karel.vit@mmhk.cz

