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SPOLEČNÉ ÚSILÍ KRAJSKÝCH INKUBÁTORŮ POMŮŽE DOBRÝM NÁPADŮM
Pět podnikatelských inkubátorů se s podporou Agentury pro regionální rozvoj rozhodlo spojit
své síly tak, aby v kraji přibývalo mladých podnikatelů s inovativními myšlenkami a záměry.
Inkubátory směřují společné úsilí především k motivaci studentů krajských vysokých škol,
aby se nebáli své inovativní nápady přetavit v podnikatelský záměr a zahájit podnikání.
Vědecko-technologický park Ostrava, Centrum podpory inovací VŠB-TU Ostrava,
inkubátor Steel IT v Třinci, Podnikatelský inkubátor Vysoké školy podnikání Ostrava
a BIC Ostrava-Vítkovice společně zlepšily nabídku poradenských a vzdělávacích aktivit
směřujících k rozvoji podnikatelských schopností.
Inkubátory ve spolupráci s Moravskoslezským krajem výhledově plánují zatraktivnění
finančních podmínek při pronájmu prostor pro podnikání.
„Náš kraj nezbytně potřebuje, aby vznikalo co nejvíce nových firem, tzv. Start upů, protože
právě v těchto firmách vzniká nejvíce inovativních myšlenek a nápadů. Navíc jsou příslibem
vzniku kvalitních pracovních míst v budoucnosti,“ řekla Petra Chovanioková, ředitelka
Agentury pro regionální rozvoj v Ostravě.
Inkubátory zahrnují celkem 46 mladých a začínajících firem, v nichž dnes pracuje 228 lidí,
kapacita inkubátorů je něco přes 4 000 m2, VTP Ostrava se brzy rozroste o další plochu větší
než 5 000 m2, takže nabídka prostor pro začínající firmy bude dostatečná.
Podnikatelské inkubátory slouží především začínajícím firmám, poskytují jim po dobu
několika let například zajímavé podmínky pronájmu prostor, cenné poradenské služby,
vzdělávání a pomoc v prvních letech jejich existence. Inkubátory jsou z části dotovány
státem, obcemi či EU. Nejstarším ze jmenovaných je BIC Ostrava – funguje od roku 1993,
nejmladším pak teprve rok fungující inkubátor Vysoké školy podnikání v Ostravě. Samy
inkubátory pak poskytují služby v oblasti poradenství, a to firmám v rámci inkubace ve
většině případů zdarma – odhadem už takto poskytly nejméně 10 tisíc poradenských hodin
(otázky zakládání firem, právní poradenství, ekonomiky, marketingu apod.) v hodnotě více
než 6 miliónů korun. Za dobu jejich existence vzniklo v podpořených firmách více než tisíc
vysoce kvalifikovaných pracovních míst. Mezi úspěšné firmy, které prošly krajskými
inkubátory, patří například firmy Biosynchron RESEARCH s.r.o. Enwico data, s.r.o., či
Railsformers s.r.o.
Od vzájemné spolupráce si inkubátory a Moravskoslezský kraj slibují lepší výměnu
zkušeností, zvýšenou aktivitu studentů při zakládání firem a také lepší spolupráci firem
a krajských vysokých škol na společných výzkumných a vývojových aktivitách, využitelných
v praxi.

