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Představení společnosti 

Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s. 

Založeno v 7/2017 

5 zřizovatelů 

Moravskoslezský kraj 45 %                          Město Ostrava 45 

% 

3 univerzity – VŠB, OSU, SLU  

Strategické partnerství MSK a SMO  Inovace zdroj 

prosperity regionu 

4 budovy: 70+ společností 

11 000 m2 v Porubě – propojeno s kampusem VŠB 

Vývojová centra globálních firem  /  MSP  /  start-upy 

Sdílené laboratoře pro vývoj a testování 

 



PROČ MS!C? 
Služby podporující růst a inovace ve firmách v 

MS kraji  

Služby 
poskytované 

trhem 

Obecný 
hospodářský 

zájem 



Co konkrétně nabízíme? 



MS!C Expand 
Cíl: pomoci firmě překonat bariéry bránící v dalším 
růstu 

Pro majitele malé nebo střední firmy z MSK 

Prověřený expert na míru řešené prioritní potřeby firmy 

F1: plán změny vedoucí k růstu firmy 

F2: realizace naplánované změny 

F1 - prvních 40h spolupráce s expertem platí MS!C 

F2 – prvních 80h spolupráce kofinancuje MS!C  

Až 50 000,- CZK na každou fázi 

MS!C doporučí 3 prověřené experty  majitel si vybere 

 



Dosavadní výsledky 

46 podepsaných a 23 ukončených projektů 



Služby sdílených laboratoří 

Sdílená prototypová laboratoř IdeaHub    http://ideahub.cz/kontakt/ 

Pomoc s vývojem a výrobou funkčních vzorků a prototypů 

Tým expertů (zkušenosti z praxe + přístup k novým technologiím) 

Vybavená mechatronická laboratoř  

Absolvent2   -   „získejte skvěle připraveného technika“ 

Centrum průmyslové kompetence 

COBOTY – testovací centrum - Autoklastr 

MS!C od 9/2018 nabídne službu 

    „Cobot pro zvýšení Vaší produktivity“ 

    pro výrobní malé a střední firmy 

 



Pro firmy s vlastním vývojem 

Veřejná podpora firemního výzkumu a vývoje 

Vyhledání vhodných evropských grantových příležitostí a 

související konzultace – např. SME-I   50T EUR / 2M EUR 

Zprostředkování ověřených kontaktů pro řešení ochrany duševního 
vlastnictví 

Vyhledání a zprostředkování partnerů pro spolupráci ve VaV 

Open Innovation workshops 

Firma definuje výzkumný/vývojový úkol a potřebné externí 

expertizy 

MS!C: 

vyhledá experty na míru 

zorganizuje workshop moderovaný expertem z oboru 

poskytuje asistenci při navazující spolupráci (např. IPR, 

granty…) 

 



Atraktivní prostory  
Pro firmy s vysokými inovačními ambicemi 

Výhody 

Fyzická blízkost dalších technologických firem (komunita 500+ 
lidí) 

Fyzická blízkost sdílených laboratoří (mechatronika, robotika…) 

Blízkost a rozvíjející se spolupráce s IT4I, FEI a dalšími částmi VŠB 

Pravidelné formální i neformální inspirativní akce 

Snadné navázání spolupráce s talentovanými studenty/absolventy VŠ 

Možnost pravidelné konzultace s experty MSIC  

Přístup ke komunitě externích expertů MSIC 

Kanceláře s parkováním na dobré adrese 

Služby recepce 

Možnosti stravování přímo v areálu 

Možnost podílet se na vývoji nových služeb MSIC 

Možnost využívat některé špičkové přístroje firem v areálu (např. 3D) 



Program podpory podnikání MSK 
Aktuálně pilotované podprogramy 

TechArt voucher 
Aplikace metod průmyslového designu pro produktové inovace SMEs 

 

StartUp voucher 
Umožnit po dobu 3 měsíců 100% se věnovat tržní validaci P-záměru 

 

InnoBooster 
Získat manažera pro realizaci odkládaného projektu produktové inovace 

 

SME-I MSK 
Zvýšit zájem firem z MSK o nejvýznamnější evropský program podpory inovací 
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