
Digitalizace. 

I tady. I u vás.

Inspirujte se od firem v regionu.

www.jvtp.cz/digihub
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One - stop - shop

➢ představuje komplexní platformu 

pro řešení otázek digitalizace a 

postupné digitální transformace 

regionálních organizací

➢ poskytuje kompletní řešení 

digitalizace pro různé druhy 

subjektů v regionu (soukromé, 

veřejné)

➢ pomáhá s rozvojem podnikání

➢ podporuje zvyšování 

konkurenceschopnosti 

organizací nejen na území 

Jihočeského kraje

www.jvtp.cz/digihub
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Přehled digihubů v České republice
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Jihočeský Digi Hub je 

členem sítě evropských 

digitálních inovačních 

hubů schválené 

Evropskou komisí a je na 

základě toho uveden 

v Evropském katalogu 

digitálních inovačních 

hubů.



Zakládající členové

Jihočeský 

vědeckotechnický park a.s.

Technologické 

centrum Písek s.r.o.
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Konsorcium digitálního inovačního hubu

Jihočeský Digi Hub 

vytváří ucelené 

spolupracující uskupení 

různých regionálních 

subjektů, které společně 

pomáhají digitální 

transformaci procesů, 

produktů a služeb.

Spolupráci partnerů lze uplatnit napříč obory.
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Poradenské služby v oblasti digitalizace

Analýza 
potřeb

Příležitosti
Návrh 
řešení

Stanovení 
priorit

Propojení 
na expertní 

týmy

Grantové 
příležitosti

Realizace

Rozsah služeb na podporu digitální 

transformace závisí na připravenosti 

subjektu a jeho digitální zralosti.

Využít služeb digitálního hubu lze v jakékoli fázi.
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Rozvoj digitálních 

kompetencí je možný 

za předpokladu změny 

myšlení, tj. zbavení se 

strachu z nového 

a pochopení příležitosti 

pro budoucnost regionu.

Digitalizace osvobozuje 

lidi od ubíjejících 

repetitivních úkonů a 

poskytuje čas a prostor 

na kreativní práci.

Vzdělávání v oblasti digitalizace

➢ Workshopy, semináře

➢ Podpora navazujícího a 

celoživotního vzdělávání

➢ Výměna zkušeností

➢ Propojení odborníků 

z praxe a pedagogů

➢ Sdílení digitálních 

zkušeností

„Digital mindset může vytvářet bariéry, ale i otevírat brány.“
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Portfolio služeb

Odborné a specializované kompetence partnerů tvoří 

portfolio služeb Jihočeského Digi Hubu

➢Profilují se regionálně silná témata

➢Portfolio služeb je otevřené, reaguje na odborné kompetence 

nově přistupujících partnerů / subjektů

➢Nabízené služby zároveň odpovídají regionální poptávce 

v oblasti digitalizace
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Vysokorychlos
tní 

komunikační 
sítě (5G)

Vysoce 
výkonné 

výpočetní 
systémy, 

správa ICT

Datová 
uložiště

Internetové 
služby: vývoj 

webových 
stránek, e-
commerce

Analýza dat 
(big data), 

správa 
databází

Digitalizovan
é logistické a 

obchodní 
systémy

Internet 
věcí (IoT)

Kybernetika, 
robotika a 

umělá 
inteligence

Laserové 
výrobní 
systémy

Simulace a 
modelování

3D sken, 3D 
tisk, zejm. pro 

výrobní 
procesy a 
kontrolu 
kvality

Autonomní 
ovládací 

prvky (HMI)

Virtuální a 
rozšířená 

realita
jiné Bližší popis kompetencí

✓ ✓

Datové centrum, virtuální 
privátní cloud, Big Data 

centrum, Cloud Computing

✓ ✓

3D tisk modelů, prototypů -
nejen plastových, vybavení i pro 

kovový 3D tisk

✓ procesní poradenství

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

Virtuální realita

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Poradenství - optimalizace 
procesů, zvýšení výkonnosti, 

digitalizace

✓ 5G sítě

✓ ✓ ✓ Big data, cloudové systémy

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

Příklad evidence kompetencí partnerů



www.jvtp.cz/digihub
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Kontaktní údaje

Lipová 1789 / 9

370 05 České Budějovice 

Ing. Tomáš Jakubec

T: +420 725 614 309

E: jakubec@jvtp.cz

mailto:jakubec@jvtp.cz

