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ZÁZEMÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE SE V KRAJI ROZŠIŘUJE 
 
Nejen inkubátory nebo vědeckotechnologické parky, ale dnes už také běžně 
coworkingová centra  - začínající podnikatelé v kraji mají na výběr typ zázemí, mohou 
využít cílené služby, hledat azyl v prostorách, kde podnikají podobně zaměřené firmy. 
V Moravskoslezském kraji dnes funguje sedm inkubátorů nebo 
vědeckotechnologických parků, k nim ještě letos přibude unikátní vědeckotechnický 
park zaměřený na biomedicínu a začínají fungovat dvě další centra v Ostravě.  
 
Aktuální možnosti pro kraj zmapovala Agentura pro regionální rozvoj. „Poslední aktualizace 
je dva roky stará, nyní jsme se zaměřili na nová centra a využití těch stávajících včetně 
služeb, které všechna poskytují nad rámec pronájmu prostor. Spolu s už realizovanou 
podporou začínajícím podnikatelům pomůže studie při rozhodování o další pomoci kraje 
mladým firmám,“ přiblížil náměstek hejtmana kraje Martin Sikora. 
„Zkoumali jsme, do jaké míry zařízení podporují inovační podnikání, jaké mají podmínky při 
pronájmu prostor (nejen cenové), jaké další služby a za jakou cenu zařízení nabízejí – 
především v oblasti vzdělávání a poradenství. Studie také mapuje stupeň obsazenosti 
infrastruktury,“ vysvětlila ředitelka ARR Petra Chovanioková s tím, že nejčastějším profesním 
zaměřením firmy v takovém parku či inkubátoru je obor IT. 
Kromě sedmi známých a zavedených inkubátorů či parků s vysokým stupněm obsazenosti 
v Ostravě, na Frýdecko-Místecku nebo Karvinsku budou letos v Ostravě zprovozněna další 
tři centra: prvním je park 4MEDI v Ostravě-Porubě, zaměřený na biomedicínu. VIVA 
inkubátor v Ostravě existuje v rámci coworkingového centra Viva Ostrava, které kromě 
kancelářských prostor nabízí i poradenství pro začínající podnikatelky (ženy) nebo třeba 
hlídání dětí. Coworkingové centrum Impact Hub Ostrava sídlí v centru města, kde jsou 
k využití kancelářské prostory a kde budou nabízet i poradenské služby začínajícím firmám 
včetně možností financování podnikání rizikovým kapitálem. 
 
Přehled všech možností naleznou zájemci na adrese www.rismsk.cz, v sekci ke 
stažení/inovační strategie.  
Centra zavedená: 
VTP Ostrava, BIC Ostrava, Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava (zaměřený primárně na 
studentské podnikání v inovacích), Podnikatelský inkubátor Vysoké školy podnikání Ostrava, 
Podnikatelský inkubátor STEEL-IT Třinec, VTP Dakol Karviná a Podnikatelské centrum-
Kapplův Dvůr v Třanovicích. 
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