
Podpora v rozvoji malých a stř. firem v MSK
Představení pro setkání s OHK Karviná, D. Zaleski, 17.04.2019
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MSK mezi top 3 kraji v ČR dle růstu:

průměrné mzdy 2019 – 2025

počtu VaV zaměstnanců ve firmách 2019 - 2025

počtu podnikatelů na 1000 EAO 2019 - 2025

Regionální inovační strategie MS kraje



EXPAND

Podpora malých a středních společností

Ve spolupráci s experty nastavení a zahájení strategických změn

ScaleUp

Podpora rychle rostoucím start-upům

Specializované workshopy + mentoring

Matchmaking

MSIC vytváří platformu, kde vznikají nová partnerství mezi 
firmami, VaV institucemi a univerzitami

Individualizované služby pro SME



Více než 100 zkušených expertů 
aktivně působí v roli business coach

100+

84 zrealizovaných strategických změn 
po ukončení MSIC Expand

84

103 zahájených 
projektů MSIC Expand

104

Přes 300 nových propojení 
společností se stejným zájmem

300+

Hlavní výsledky 7/2017 – 3/2019



Pilotujeme program MSIC ScaleUp
pro firmy s více než 20% růstem obratu+20%

Hlavní výsledky 7/2017 – 3/2019



• Určen pro SME se sídlem / provozovnou v MSK, s 

vlastním produktem a již prověřeným business 

modelem (platící zákazník).

• Klíčové: produkt + vize + drive + koučovatelnost.

• 2 fáze: F1 = 40h / 100% dotovaná,                            .

F2 = až 80h / 50% spoluúčast.

• Spolupráce s experty z praxe na změnových projektech.

MSIC Expand – „Odraz se výš!“



• Oblasti řešení:

➢ Organizace (procesy, strategie, nástupnictví, 

přenesení odpovědnosti na zaměstnance …)

➢ Rozvoj podnikání a prodeje (obchodní strategie, 

dotažení vývoje, uvedení výrobku na trh, expanze 

na nové trhy …)

➢ Financování (profinancování růstu, propojení s 

investory …)

➢ Spolupráce (napojení na strategického partnera, 

zahraniční podnik, univerzitu, výzkumný ústav…)

MSIC Expand – „Odraz se výš!“



Výsledky Expandu za období 07/2017 – 03/2019 (k 31.03.2019)

Fáze Stav Velikost firem
Fáze 1 81 Běžící 19 Mikro    (do 10 zaměst.) 37
Fáze 2 23 Ukončeno 85 Malá      (do 50 zaměst.) 39

Střední  (do 250 zaměst.) 28
Celkem 104 Celkem 104 Celkem 104

Stav realizace programu

Běžící Ukončeno

Velikost firem

Mikro Malá Střední

Realizace dle fáze programu

Fáze 1 Fáze 2

MSIC Expand - Výsledky



Výsledky Expandu za období 07/2017 – 03/2019 (k 31.03.2019)

Obory působnosti firem

Strojírenství 24

ICT 20

Služby 15

Potravinářství 11

Zdravotnictví 6

Automotive 5

Elektrotechnika 5

Ostatní výroba 9
Ostatní 9

Celkem 104

MSIC Expand - Výsledky

Strojírenství ICT Služby Potravinářství

Zdravotnictví Automotive Elektrotechnika Ostatní výroba



Výsledky Expandu za období 07/2017 – 03/2019 (k 31.03.2019)

Oblast řešení expertízy

Zvyšování efektivity
(ziskovosti)

48

Zvyšování tržeb 28

Ochrana duševního 
vlastnictví

4

Nový výrobek 24

Celkem 104
Zvyšování efektivity (ziskovosti) Zvyšování tržeb

Ochrana duševního vlastnictví Nový výrobek

MSIC Expand - Výsledky



TechArt Voucher

Vývoj produktů – aplikace průmyslového designu ve spolupráci s 
designérem

InnoBooster Voucher

Získání seniorního zaměstnance pro strategický projekt

StartUp Voucher

Podpora začínajících podnikatelů

Více info: https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-podnikani-v-
moravskoslezskem-kraji-2019-127709/

Dotační programy MSK

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-podnikani-v-moravskoslezskem-kraji-2019-127709/


Vyhlášení vč. zveřejnění 10. 4. – 12. 5. 2019

Příjem žádostí 13. 5. – 17. 5. 2019

Hodnocení 20. 5. – cca 31. 7. 2019

Komise pro VVIP rady kraje (schválení) 14. 8. 2019

Rada kraje (schválení) 27. 8. 2019

Zastupitelstvo kraje (schválení) 12. 9. 2019

Harmonogram dot. programů MSK



Irena Hluchníková, irena.hluchnikova@ms-ic.cz 

START UP VOUCHER
ROZJEĎ TO!

Hlavní program projektu Podnikavý region (PODREG)



START UP VOUCHER
Základní informace

✓ Dotační program kraje

✓ Cílem je rychlá validace podnikatelského 
záměru

✓ Je určen pro začínající podnikatele/firmy, ne 
starší než 2 roky.

✓ Sídlo či provozovna v MSK

✓ Výše dotace 50.000 – 500.000Kč

✓ Délka realizace 1 rok

✓ Zpětně uznatelné náklady

✓ Spoluúčast 70:30

✓ Výběr projektů dvoukolový

✓ Nejdůležitější přílohou je Business Canvas



START UP VOUCHER
Business Canvas

▪ Zpracovaný formou „otázka – odpověď“.

▪ Cílem je co nejlépe poznat projekt a autora:

- Motivace k podnikání

- Popis zákazníka, jeho potřeb

- Znalost konkurence

- Analýza trhu

- Návrh marketingové strategie (oslovení zákazníků)

- Časový harmonogram rozjezdu podnikání

- Znalost partnerů

- Analýza rizik + plán B

- Popis nákladů

- Předpokládaná prodejní cena

- Indikativní rozpočet Start Up Voucheru



Dominik KOVALČÍK, dominik.kovalcik@ms-ic.cz 

INNO BOOSTER
Součást Talent Attraction Managentu



Rozvoj inovací v Moravskoslezském kraji

Podpora vzniku atraktivních pracovních míst v inovativních malých 
a středních firmách 

Zviditelnění inovujících malých a středních firem    

Cíle programu InnoBooster



MAXIMÁLNÍ VÝŠE DOTACE
• 500 000 Kč (tj. max. 50% uznatelných nákladů)
• = součet superhrubé mzdy a nákladů na školení (viz níže)

VÝŠE VLASTNÍCH PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ 
• Min. 50% míra spolufinancování

DÉLKA TRVÁNÍ PROJEKTU 
• 12 měsíců 

Uznatelnými náklady jsou:
• osobní náklady Inno Boostera,
• specializované odborné vzdělávání Inno Boostera 

do výše 17 600 Kč uznatelných nákladů. 

Specifické podmínky programu



Dominik KOVALČÍK, dominik.kovalcik@ms-ic.cz 

TechArt
“Sofistikované umění v průmyslu“ 

Součást Business Creative Konceptu



TechArt Voucher 
Grant programu TechArt

Program TechArt umožňuje malým a středním podnikatelům získat 
strategickou výhodu, která spočívá v nárustu funkčních prvků produktu, 
jeho užitných vlastností s adekvátní estetikou. 

Kombinace těchto vlastností pak významně zvyšuje důvěru a emoce 
zákazníků, protože produkt mu dokonale slouží a funguje. 

PRO KOHO JE TECHART VOUCHER URČEN?

pro firmy malé a střední firmy se se sídlem nebo provozovnou v 
Moravskoslezském kraji, 
• které chtějí zvýšit svůj podíl na trhu, nebo vstoupit na trhy nové pomocí re-

designu stávajícího produktu. 
• Rovněž pokud si přejí diverzifikovat riziko a snížit míru závislosti 

v dodavatelsko-odběratelských řetězcích vytvořením zcela nového produktu.



Podpora je poskytována v režimu de minimis. 

Jen pro prvních 
10 FIREM!



• 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

• Připravované „Centrum průmyslové kompetence“ I4F

• 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 VŠ či národním 

superpočítačovým centrem IT4I

Další možnosti podpory SME



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

Otázky a odpovědi

Děkuji za pozornost!


