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Hlavním cílem projektu Smart akcelerátor Zlínského kraje je napomoci přípravě
a realizaci strategických projektů rozvíjejících inovační prostředí firem ve Zlínském
kraji a přispět k řešení identifikovaných problémů, které brání zvyšování konkurenceschopnosti Zlínského kraje v oblasti podnikatelských inovací. Partnerem projektu je Technologické inovační centrum. Více zde.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání, programové období 2014–2020.

Přehled aktivit
Brožura „Jak uspět v Průmyslu 4.0“
Vytvořili jsme materiál s názvem „JAK USPĚT V PRŮMYSLU 4.0“, který má za cíl zlepšit
konkurenceschopnost firem Zlínského kraje
adaptováním na aktuální trendy. V brožuře jsou
prezentovány úspěšné firmy, které napomáhají s aplikací Průmyslu 4.0 ve zlínském regionu.
Brožura je v tištěné i elektronické verzi.
ke stažení zde

Video medailonky inovativnosti ZK
Během roku 2018 bylo natočeno 15 spotů o inovačních počinech firem a start-upů Zlínského
kraje. Videa byla dlouhá 1– 3 minut, u delších
videí se vytvořil krátký sestřih pro marketingové
účely. Videa spojuje myšlenka mimořádnosti inovativnosti ve svém oboru. Mnohá svým
věhlasem přesahují hranice Zlínského kraje.
videa zde

Inspirativní setkání a workshopy
Pro zlepšení inovačního prostředí Zlínského
kraje pořádá TIC četné workshopy, školení a setkání zaměřená na podporu VaVaI (Věda, výzkum,
inovace). Od roku 2015 proběhlo téměř 41 akcí,
ve kterých se proškolilo přes 1500 účastníků.
V loňském roce jsme zprostředkovali šest inspirativních setkání s významnými osobnostmi.
pozvánky na akce zde

Mapování inovačního prostředí
Zlínského kraje
TIC provádí a vyhodnocuje analýzy prostředí Zlínského kraje. Během necelých tří let
bylo provedeno 12 analýz, jejíž výsledky jsou
důležitým podkladem pro tvorbu regionální
inovační strategie Zlínského kraje.
analýzy ke stažení zde

Konference ZLINTECH
Koncem roku 2018 pořádal TIC první ročník
konference ZLINTECH – Zlín in Technology, která byla současně první konferencí
o Průmyslu 4.0 ve Zlínském kraji.
Přednášky se týkaly vývoje technologických
trendů a předání zkušeností firem s aplikací
Průmyslu 4.0. Akce se zúčastnilo více jak 160
zástupců firem převážně ze Zlínského kraje.
www.zlin.tech

Kulatý stůl komunikační platformy
Cílem tohoto otevřeného setkání bylo nastavení propagačních aktivit Zlínského kraje tak,
aby vedly ke zlepšení povědomí o důležitosti
vzdělávání a možnostech růstu konkurenceschopnosti zlínského regionu.
Kulatého stolu se zúčastnili odborníci ze zlínské
univerzity, TICu, Zlínského kraje, hospodářské
komory a významných firem z našeho regionu.
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