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VZNIK
MSIC

Moravskoslezské inovační centrum a.s. není novou firmou

Transformace VTPO na MSIC – 07 / 2017



ŠIRŠÍ KONTEXT 
POSLÁNÍ 

Udržitelná prosperita: role veřejného 
sektoru



MSIC je respektovaným lídrem
znalostní ekonomiky v MS kraji.

Poskytuje kvalitní individualizované služby lidem a firmám 
s ambicí zlepšovat inovacemi svět nejen kolem sebe. 
Služby cílí na firmy ve všech fázích životního cyklu 
s důrazem na rozvoj podnikavosti jako hlavní ingredience 
na trzích úspěšných inovací. 

Je zodpovědným a spolehlivým partnerem svým zřizovatelům. 
Z jejich pověření koordinuje celokrajské úsilí o rozvoj funkčního inovačního 
ekosystému. V této roli je aktivním iniciátorem nových aktivit podporujících 
kreativitu, podnikavost a inovace. Úspěšně spolupracuje s dalšími 
pověřenými organizacemi a aktivními lidmi, jimž záleží na dlouhodobé 
prosperitě regionu. 

VIZE
2025



EXPERTNÍ 
VEŘEJNÁ 
FIRMA 

VE 
VEŘEJNÉM 
ZÁJMU

SPOLUPRÁCE 
NA ROZVOJI 
EKOSYSTÉMŮ  

SPECIALIZOVANÉ 
SLUŽBY

TAM, KDE TRH 
NEZAJISTÍ 
USPOKOJIVĚ

KOMUNITA PODNIKATELŮ, 
EXPERTŮ A INVESTORŮ 

VIZE 
2025



Cílem MSIC je podílet se na vytváření podnikatelského ekosystému, díky 
kterému se MSK posune z posledního 14. místa v ČR v počtu podnikatelů a 
živnostenských oprávnění na 1000 obyvatel nahoru. Chceme být mezi třemi 
kraji s největší nárůstem podnikatelských subjektů v ČR

Tohoto cíle dosáhneme díky programům, které:

➢ povedou ke vzniku nových firem, 

➢ stávajícím firmám pomohou překonat bariéry a nastartovat růst,

➢ umožní firmám inovovat procesy a produkty,

➢ nabídnou experimentální pracoviště pro ověření nových myšlenek a 
technologií,

➢ umožní napojení na špičkové experty a to i z jiných regionů.

VIZE 
2025



FACILITYRIS MSKINDIV. SLUŽBY

HLAVNÍ OBLASTI 
ČINNOSTÍ MSIC



INDIVIDUÁLNÍ SLUŽBY 
PRO FIRMY



Klíčový partner: 
CPI VŠB 

Spolupráce s
dalšími veřejnými
i soukromými 
subjekty v MSK

SPOLUPRÁCE 
S UNIVERZITAMI



Expand MSK
100+ firem

Expand MSK
60F/rok

Síť ověřených 
expertů sdílená s 
CPI

RIS MSK jako živý 
proces

Centrum 
průmyslových 
kompetencí

2 nové programy
RIS MSK

Centrum 
průmyslových 
kompetencí

Živá a inspirující 
komunita v areálu

Pravidelné 
eventy

HLAVNÍ 
CÍLE 2020



Expand „Odraz se výš!“

ScaleUp „Roztáhni křídla!“

TechArt „Dej tomu tvar!“

InnoBooster „Neodkládej to!“

PodReg „Neodkládej to!“

SME-I pro MSK

PROGRAMY
MSIC



Výsledky Expandu za období 07/2017 – 04/2018 (k 3.5.2018)

PROGRAMY MSIC
Výsledky Expand

Fáze Stav Velikost firem
Fáze 1 43 Běžící 21 Mikro    (do 10 zaměst.) 18
Fáze 2 8 Ukončeno 30 Malá      (do 50 zaměst.) 19

Střední  (do 250 zaměst.) 14
Celkem 51 Celkem 51 Celkem 51

Realizace dle fáze programu

Fáze 1 Fáze 2

Stav realizace programu

Běžící Ukončeno

Velikost firem

Mikro Malá Střední



• Pronájem kanceláří v areálu MSIC a budování komunity 

technologických firem otevřených ke spolupráci a inspiraci

• IdeaHUB – služby vývojového a prototypového pracoviště

• Centrum kolaborativní robotiky – pod křídly Moravskoslezského 

automobilového klastru nabídne testovací zařízení a expertní 

služby firmám zvažujícím pořízení kolaborativních robotů do výroby

• Networking / Matchmaking – v rámci sítě našich kontaktů vás 

spojíme s firmami, které hledají spolupráci, dodavatele, služby

• Eventy – pořádáme řadu odborných workshopů, seminářů a  

konference, stejně tak můžeme nabídnout naše prostory pro 

organizaci vašich akcí

• Zprostředkování spolupráce s vysokými školami či národním 

superpočítačovým centrem IT4I

DALŠÍ MOŽNOSTI
PODPORY SME



Daniel Zaleski
+420 703 143 699
daniel.zaleski@ms-ic.cz

OTÁZKY A ODPOVĚDI


