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Infrastruktura pro podporu 
podnikání v Moravskoslezském kraji  

 



Infrastruktura pro podporu podnikání 

• Dle studie vypracované v 08/2014 sedm institucí, které se systematicky 
věnují podpoře podnikání 

• Jedná se o podnikatelské inkubátory, VTP, centra transferu technologií   
a inovační centra 

• poskytování poradenství a asistence při zahájení podnikání, ale i dalším 
rozvoji firem / podnikatelů 

• nabídka pronájmů prostor za zvýhodněných podmínek (zejména v prvních 
třech letech zasídlení v daném zařízení) 
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Infrastruktura pro podporu podnikání 

• provozní služby (pronájmy jednacích/školících místností, virtuální kanceláře, 
služby recepce, ostraha a další služby spojené s provozem firmy); 

• vzdělávací služby (nabídka vzdělávacích služeb/kurzů/seminářů za 
zvýhodněných podmínek) 

• Kromě těchto tradičních institucí vzniká v současnosti velké množství 
alternativních institucí tzv. „co-workingového“ typu, založených na intenzivní 
interakci a kooperaci začínajících podnikatelů 
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Co je to inkubátor? 

• ? 

• ? 

• ? 
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Vědeckotechnologický park Ostrava 

 

 

 

 

Projekt „Udržitelné podnikání“, číslo projektu PL.3.22/2.1.00/13.03940,  
je spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci Operačního programu  
přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013 

• Sídlí kousek od VŠB-TU Ostrava v Porubě, což sebou nese možnost úzké 
spolupráce s akademickou obcí 

• Poskytuje prostor pro komerčně orientovaný vědecký a technologický výzkum 
(propojeni univerzitního výzkumu a byznysu) 

• Sídlí v něm firmy, které využívají inkubační program, ale také firmy, které jsou 
již zavedené a těží ze spolupráce s ostatními firmami 

• IDEA Inkubátor – inkubátor „nápadů“, pomoc a podpora tvůrčím lidem 

• Technologický inkubátor – podpora již existujícím nebo firmám vzešlým 
z IDEA inkubátoru 



Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava 
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• zaměřuje se primárně na podporu studentů, zaměstnanců a absolventů VŠB-
TU Ostrava 

• Green Light akcelerátor – 3 měsíční program pro akceleraci nejlepších 
záměrů (cca 10) 

• Na začátku desítky nápadů, z nich porota vybere ty nejlepší a ty mohou 
využívat služby Green Light akcelerátoru 

• Na podzim se bude chystat 3. ročník 

 



Podnikatelské inovační centrum BIC Ostrava s.r.o. 

 

 

 

 

Projekt „Udržitelné podnikání“, číslo projektu PL.3.22/2.1.00/13.03940,  
je spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci Operačního programu  
přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013 

• Jeden z nejstarších PI v České republice a funguje na soukromé bázi  

• Naproti Dolní oblasti Vítkovice 

• podpora podnikatelům zaměřených na průmyslovou výrobu 

• podpora mezinárodní spolupráce 

• Spíše pro již etablované firmy 



Podnikatelský inkubátor STEEL-IT 
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• Sídlí v Třinci (úzká spolupráce v příhraniční oblasti) 

• podpora začínajících a mladých podnikatelů z oblasti ICT 

• podpora podnikatelů/firem z regionu 

• pre-inkubace - inkubátor „nápadů“, pomoc a podpora tvůrčím lidem, kteří 
hodlají přinést na trh něco nového, např. novou technologii 

• inkubace - inkubátor s podporou již existujících podnikatelů/firem nebo 
podnikatelů/firem vzešlých z fáze „pre – inkubace“ 

 



Impact Hub Ostrava 

• Nově v Ostravě! 

• S dovolením přenechám Zdeňkovi Rudolskému 
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Inkubátor VŠP 
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• poskytování prostor a služeb začínajícím podnikatelům, především z řad 
studentů školy 

• Např. Matěj Bujnoch - EMBEVIDEO 

• Více poví Vladimír Dragon 



Coworkingové centrum Viva Ostrava 
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• nabízí sdílené prostory pro podnikání - kreativní pracovní prostor, velkou 
sdílenou kancelář, kde si lze pronajmout pracovní místo s profesionálním 
zázemím 

• Koncept coworkingu je založen nejen na sdílení pracovního místa, ale také 
společné práce a zkušeností, navazování pracovních vztahů apod.  

• Prostory Vivy jsou určeny jednotlivcům, lidem pracujícím „na volné noze“, 
ale také firmám 
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Infrastruktura pro podporu 
podnikání ve Slezském vojvodství  

 



Infrastruktura pro podporu podnikání ve Slezském vojvodství  
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• Regionalna Izba Gospodarcza – www.rig.katowice.pl  

• Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach - 
www.ir.katowice.pl  

• Śląska Izba Rolnicza - www.sir-katowice.pl  

• Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego (GARR) i Fundusz Górnośląski - 
www.oddzial.fundusz-silesia.pl  

• Zamek Cieszyn – www.zamekcieszyn.pl  

• DELTA PARTNER w Cieszynie – www.deltapartner.pl  

• Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości - www.bcp.org.pl  

• Bielska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości i Kultury www.fundacja.blk.pl  

• Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej - www.arrsa.pl  

• Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej - www.cci.pl  

http://www.ir.katowice.pl/
http://www.sir-katowice.pl/
http://www.sir-katowice.pl/
http://www.sir-katowice.pl/
http://www.oddzial.fundusz-silesia.pl/
http://www.oddzial.fundusz-silesia.pl/
http://www.oddzial.fundusz-silesia.pl/
http://www.zamekcieszyn.pl/
http://www.bcp.org.pl/
http://www.fundacja.blk.pl/
http://www.arrsa.pl/
http://www.cci.pl/


 

Děkuji za pozornost 

Radek Jakob 
jakob@arr.cz 
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