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Projekt  
 

„Udržitelné podnikání“ 



Podnikatelská aktivita v ČR a PL 

• Jak ji měřit? Jak porovnávat ? 

• Např. Světová banka sestavuje každoročně žebříček „Doing Business“ 
zaměřující se na podmínky k podnikání (dostupné on-line: 
http://www.doingbusiness.org).  

• „Doing Business 2015“ -  Česká republika se umístila celkově na 44. místě, 
Polsko pak obsadilo 32. místo ze 189 hodnocených zemí 

• Z hlediska obtížnosti zahájení podnikání (kritérium „Starting a business“) je 
ČR na 110. místě, Polsko na 85. místě na světě 

• Alarmující postavení, nicméně k mírnému zlepšení za posledních 5 let 
dochází (stále však nízké tempo)  

• (1) Singapur,  (2) Nový Zéland, (3) Honkong, (4) Dánko, (5) Korea, dále např. 
(17) Estonsko, (30) Makedonie, (38) Bulharsko, (41) Chile 
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Podnikatelská aktivita v MSK a SV 

• Počet obyvatelů vykonávajících podnikatelskou činnost je v MSK i v SV pod 
celostátním průměrem 

• V počtu podnikatelů na 1000 obyvatel je MSK na tom ve srovnání s ostatními 
kraji ČR nejhůře, jak ukazuje tabulka (viz další slide) 

• Mnoho podnikatelů končí s podnikáním po počátečních neúspěších 

• Inkubátory a vědeckotechnologické parky na obou stranách hranice evidují 
taky více případů start-upů neschopných rozvinout své podnikání do stavu, 
kdy už nebudou potřebovat výhody, které jsou jim poskytovány 

• Nízké povědomí o možnostech podpory začínajícím podnikatelům 
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Představení projektu 

Základní informace: 

• Vedoucí partner: Evropské seskupení pro územní spolupráci TRITIA 

• Partner: Agentura pro regionální rozvoj, a.s. 

• Spolufinancování projektu:  

– Evropský fond pro regionální rozvoj   

– OP přeshraniční spolupráce 2007-2013 Česká republika – Polská republika 

• Rozpočet projektu:  94 257,- EUR 

• Projekt zahrnuje aktivity prospěšné začínajícím, stávajícím  
i potenciálním podnikatelům, veřejným institucím zaměřeným  
na rozvoj podnikání a poradenské institucím (inkubátory, parky apod). 
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ESÚS TRITIA 

• Rozloha: 34 069 km2 

• Počet obyvatel: 7,5 mil. 

• Sídlo: Cieszyn 

• ŽSK, MSK, OV, SV 
(3 státy) 

• Spolupráce v oblasti 
dopravy, hospodářství,  
cestovní ruchu  
a energetiky 
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Agentura pro regionální rozvoj 

• Podnikání, inovace a strategie 

– zaměření na strategické plánování, řízení inovačního systému 
Moravskoslezského kraje 

• Investoři 

– zaměření na podporu investičních aktivit v Moravskoslezském kraji  
(příchod nových investorů) 

•  Vzdělávání  

– zaměření na poskytování inovativních, vysoce kvalitních služeb v oblasti 
rozvoje odborných kompetencí pracovníků malých a středních podniků  
a v oblasti motivace žáků ke studiu technických oborů 

 

• Akciová společnost ze 100% vlastněna MSK (servisní organizace MSK) 
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Představení projektu 

• Projekt reaguje na výsledky analýzy podnikavosti na území MSK, SV, 
OV a jeho smyslem je podpora začínajících i stávajících firem  
v pohraničí 

• Cíle projektu: 

– Vybudování přeshraniční sítě subjektů / organizací podporujících 
podnikání (prostor pro vzájemnou spolupráci) 

– Transfer nejnovějšího know-how v oblasti podpory podnikání  
z nejinovativnějších světových regionů a přenesení, aspoň částečně, 
„best practise“ do MSK  

– Propagace podnikání/podnikavosti v přeshraničním regionu 
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Aktivity projektu 

1.  Ustanovení přeshraniční sítě organizací podporujících podnikání 

– Byla ustanovena přeshraniční síť organizací podporujících podnikání (viz subjekty 
na dalším slidu).  

– Celkem byly uskutečněny 4 setkání této sítě, na kterých byly diskutovány 

možnosti další spolupráce v oblasti podnikání  

2. Webináře 

– Série 4 webinářů byla uspořádána pro instituce zaměřené na podporu podnikání 

na obou stranách hranice 

– Tvorba zdravého podnikatelského plánu, procházení fázemi podnikatelských krizí, 

plánování neúspěchu 

– Jak zvýšit prodej, pozitiva dobrého marketingu, dobrá pozice firmy na internetu 

– Vstup na zahraniční trh 

– Podpora přechodu firmy z pozice start-upu do druhé fáze podnikání 
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Aktivity projektu 

2. Webináře 

– Webináře senior konzultant s dlouholetými zkušenostmi Max Stewart ze 

společnosti Enterprise Florida, Inc. pro oblast Tampa Bay, kde má na starosti 

oblast rozvoje začínajících firem při vstupu na zahraniční trhy a rozvoj zahraniční 

spolupráce obecně  

– Volně k dispozici na stránkách ESÚS Tritia 

3.  Zpracování mapovací studie 

– Byla zpracována mapovací studie, která je syntézou 30-ti případových studií, 

které byly zpracovány na základě řízených rozhovorů s podnikateli/’firmami  

v jejich rané fázi podnikání 

– Na základě rozhovorů byla provedena kvalitativní analýza ve stejných tématech, 

jaké byly diskutovány v rámci webinářů 

– Plné znění mapovací studie je k dispozici ke stažení na stránkách ESÚS Tritia 
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Aktivity projektu 

4.  Přeshraniční workshopy 

– Pro začínající i existující podnikatele z obou stran hranice byly uspořádány  

4 otevřené přeshraniční workshopy 

– Cíl - představit podnikatelům možnosti řešení výzev, kterým čelí v jednotlivých 

oblastech svého podnikání 

– Workshopy byly vedeny konzultanty z organizací přeshraniční sítě, s využitím 

závěrů z případových studií a know how z uskutečněných webinářů 

5.  OPEN DAYS 

– 1x konference s názvem „Open Days přeshraničního podnikání” na české straně - 

zaměřena na představení výstupů projektu s akcentem na povzbuzení studentů  

k podnikání/popularizaci podnikání 

– Akce se zúčastnilo 50 studentů ostravských středních škol 

– Na polské straně pak proběhne závěrečná konference projektu, na které budou 

podrobně prezentovány hlavní výstupy projektu 

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 



Syntéza poznatků studie aneb  
desatero úspěšného STARTUPu 

1. Víra v úspěch, v sebe a svůj záměr 

2. Vytrvalost, flexibilita, schopnost čelit překážkám a poučit se z proher 

3. Kvalitní, stabilní a motivovaný tým 

4. Dobrý podnikatelský plán s reálným tržním potenciálem 

5. Finanční rezerva a schopnost najít úspory a optimalizovat náklady 

6. Oboustranná a otevřená komunikace uvnitř týmu i se zákazníkem 

7. Kvalita namísto kvantity, jedinečný produkt a služby zákazníkovi 

8. Sledovat trendy, analyzovat trh a zákazníky a pravidelně inovovat své produkty 

9. Prověřování dodavatelů a správná skladba odběratelů 

10. Silný důraz na marketing, obchod a získávání nových a udržení stávajících 
zákazníků 
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Děkuji za pozornost 

Radek Jakob 
jakob@arr.cz 
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