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MS KRAJ PODPORUJE DESÍTKY ÚSPĚŠNÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ TAKÉ 
VE VĚDECKO-TECHNOLOGICKÉM PARKU V OSTRAVĚ - DNES TAM OTEVŘELA 
CENTRUM DALŠÍ FIRMA 
 
Milióny na vědeckovýzkumné projekty, které propojí akademickou sféru s podnikovou praxí – 
i letos rozděluje peníze na tyto účely MS kraj. Součástí podpory vědy a výzkumu je také 
propojení kraje a Agentury pro regionální rozvoj s Vědecko-technologickým parkem 
v Ostravě- Pustkovci, kde dnes otevřela rozšířené vývojové centrum další z firem napojených 
na automobilový průmysl – Hella. Firma vyrábí světlomety například pro škodovky (Superb), 
ale také Lexusy, Audi nebo Cadillacy, světla vyvíjí i vyrábí finální produkty ve svých 
závodech po světě, v Česku má hlavní centrum v Mohelnici, v Ostravě otevřela kancelář už 
vloni a nyní rozšiřuje vývojové centrum a zaměstnává už 30 odborníků. 
 
„Podpora vědy a výzkumu a její propojení s praxí je nezbytnost, letos máme připraveno 20 
miliónů v dotačním programu a právě vyhodnocujeme projekty uchazečů o stipendia nebo 
podporu vědeckých a výzkumných programů. Mezi úspěšné tradičně patří i firmy, které mají 
svá výzkumná pracoviště ve Vědeckotechnologickém parku v Ostravě. Rozšiřování aktivit ve 
VTPO vítáme. Firma Hella už úspěšně spolupracuje s Vysokou školou báňskou a podílí se 
na výuce odborných předmětů a studentských praktických programech a to je přesně to, po 
čem voláme a co našimi dotačními programy taky podporujeme – propojení vývoje, vědy a 
výroby tak, aby výsledky práce byly okamžitě uplatnitelné v praxi,“ připomněl náměstek 
hejtmana Miroslav Novák.   

Vědecko-technologický park je postupně budován na zelené louce v těsném sousedství 
areálu VŠB-TU Ostrava, první etapa skončila v roce 2001. Budova Piano nabízí 2500 m2 od 
roku 2003 (tam také sídlí centrum firmy Hella), od roku 2006 funguje budova Tandem s 2900 
m2 kancelářských prostor. Agentura pro regionální rozvoj iniciovala před více než 10 lety 
první investiční kroky města Ostravy, které postupně navýšilo výši investic do tohoto 
rozvojového projektu (dnes skoro 60 %), akcionáři jsou i univerzity v regionu. ARR má dnes 
více než 9 % majetkového podílu VTPO. K financování byly a jsou využívány podpůrné 
programy EU. 

 
 


