
Podpora inovačního podnikání a 
podnikavosti
workshop Českého optického klastru, 8. 12. 2021



Kdo jsme?

Inovační centrum Olomouckého kraje (ICOK)

▪ Zájmové sdružení právnických osob zřízené Olomouckým 
kraje za účelem rozvoje inovačního ekosystému, podpory 
podnikání a aplikování výsledků VaV do firemní praxe

▪Členové sdružení: Olomoucký kraj a Univerzita Palackého v 
Olomouci

▪Restrukturalizace v roce 2020 (změna z původní agentury 
OK4inovace na plnohodnotné inovační centrum – obměna 
týmu i celkové vize a zaměření centra)

▪ Zodpovědnost za implementaci RIS3 strategie v Olomouckém 
kraji (výzkumná a inovační strategie)



O co usilujeme?

▪Vytvářet a kultivovat otevřený a kooperativní inovační 
ekosystém v celém území Olomouckého kraje

▪ Inspirovat se a vytvářet partnerství i mimo region a v 
zahraničí

▪Pomocí konkrétních nástrojů podporovat:
▪Podnikavost, individuální talent a kreativitu žáků a studentů
▪ Zájemce o podnikání a začínající podnikatele
▪ Inovativní firmy
▪Obce, regiony a veřejný sektor



Jak konkrétně podporujeme firmy?

Program ICOK PLATINN

▪Vstupní analýza

▪Konzultační podpora inovativních firem (MSP)

Program ICOK DIGI

▪Tematické workshopy s ukázkami úspěšných 
transformačních projektů v konkrétních firmách

▪Digitální audit a benchmark konkurence

▪Konzultační podpora



Jak funguje ICOK PLATINN
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• Prodej

• Nákup

• Distribuce

• Pricing

• Péče o klienta

• Zahraniční expanze

• Marketing 
(branding a mkt
strategie)

• Interní produktový 
vývoj a inovace
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O
N • EFEKTIVITA, 

VÝKONNOST A 
HODNOTY

• Optimalizace 
procesů (HR, 
výroba, logistika, 
agilní vývoj, 
optimalizace RD ad.)

• Majitelství, 
leadership

• Firemní kultura

• Nastavení a tvorba 
týmů

• Employer branding

• Interní komunikace

C
O

O
P

ER
A

TI
O

N • PARTNERSTVÍ PRO 
VÝVOJ PRODUKTU

• Identifikace externích 
partnerů a facilitace 
spolupráce na vývoji 
produktu 

• Posouzení možností 
financování projektů 
spolupráce a podpora 
při přípravě 
grantových žádostí

• Dokončení vývoje a 
validace produktu s 
pilotními zákazníky

FI
N

A
N

C
E • ZAJIŠTĚNÍ 

FINANČNÍCH ZDROJŮ 
A JEJICH EFEKTIVNÍ 
ŘÍZENÍ

• Získávání finančních 
zdrojů (investice, 
půjčky, granty)

• Řízení finančních 
zdrojů

HORIZONTÁLNÍ TÉMATA:
hlubší analýza potřeb, firemní strategie, M&A, krizové řízení



Sdílíme experty napříč ČR



Sdílíme experty napříč ČR



Výběr některých realizovaných projektů



Na koho se obrátit

PLATINN manažer pro Olomoucký kraj

Martin Ohlídal
▪ 725 468 700
▪ ohlidal@inovaceok.cz
▪ www.inovaceok.cz



Jak funguje ICOK DIGI

▪Tematické workshopy s ukázkami úspěšných 
transformačních projektů v konkrétních firmách
▪ Efektivní údržba – od papírové knihy ke kompletně 

digitalizovanému systému údržby (Miele technika s.r.o.)

▪Digitální audit a benchmark konkurence
▪ Sdílení know-how s výzkumným a inovačním centrem INTEMAC
▪ Logaritma s.r.o.

▪Konzultace s expertem na bázi ICOK PLATINN





Na koho se obrátit

Business developer pro ICOK DIGI

Pavel Hrůza
▪ 727 875 806
▪ hruza@inovaceok.cz
▪ www.inovaceok.cz



Asistenční vouchery

1. Příprava projektové žádosti

2. Zpracování studie proveditelnosti

▪Realizace projektu v Olomouckém kraji (žadatel musí mít 
sídlo, pracoviště nebo pobočku v Olomouckém kraji)

▪Projekt v souladu s RIS3 strategií (zaměřeno do VaVaI), který 
posiluje spolupráci mezi subjekty inovačního prostředí v kraji

▪ Lze získat až 425 000 Kč na jednu žádost (dotace 85 % CZV)

▪Žádost lze podat nejpozději do 29. 4. 2022

▪Umožněna je zpětná způsobilost výdajů (od 07/2020)



Na koho se obrátit

Konzultant na Krajském úřadu Olomouckého kraje

Martin Hrubý
▪ 721 771 847
▪ m.hruby@olkraj.cz
▪ https://www.olkraj.cz/dotacni-program-

asistence-v-ramci-projektu-smart-akcelerator-
olomouckeho-kraje-ii-cl-5185.html

https://www.olkraj.cz/dotacni-program-asistence-v-ramci-projektu-smart-akcelerator-olomouckeho-kraje-ii-cl-5185.html


V přípravě…

▪ Startovací vouchery

▪ Kreativní vouchery

▪ R&D / transferové vouchery



Jak podporujeme podnikavost?

Platforma NašlápnuTO

▪Scouting a preinkubace

▪Provoz kontaktních/konzultačních míst ve všech 
okresních městech

▪Motivační přednášky a tematické workshopy pro SŠ

▪ Inkubační mentorský program

▪Propojení na potenciální investory





1/Přemýšlím o 
podnikání a nemám 
ještě konkrétní 
představu

→ Zajdi si na 
inspirativní přednášku 
tvých vrstevníků a 
inspiruj se jejich 
příběhem

2/Mám nápad a 
přemýšlím, co s 
ním

→ Zajdi si na pro 
tebe nejbližší 
kontaktní místo a 
poraď se s námi

3/Jsem ready na 
první krok

→ Pomůžeme ti 
zpracovat 
business plán a 
nasměrovat tě 
na další kroky

4/Mám v tom jasno a 
potřebuju konkrétní 
pomoc

→ Najdeme ti 
vhodného mentora a 
pomůžeme ti v 
začátku skutečného 
podnikání

5/Podnikám!

→ Pomůžeme ti dále 
rozvíjet tvé podnikání a 
můžeme tě propojit 
třeba na potenciálního 
investora





A nebo také…

▪ Podpora soutěží

▪ Podpora polytechnických kroužků

▪ Podpora kreativních sdílených dílen / FabLab



Regionální inovační infrastruktura



Proč inovační hub?

▪Regionální inovační infrastruktura poskytující zázemí, 
prostory a sdílenou podporu pro zasídlení firem a 
poskytování inovačních služeb

▪Příležitost pro revitalizaci center měst/brownfieldů

▪Konkrétní nástroj na podporu kreativity, podnikavosti a 
podnikání a k udržení talentů v regionu



Jaké služby inovační hub nabízí?

▪Coworking - sdílený prostor (hot desking“)
▪ Inkubátor pro začínající podnikatele (start-upy) – příprava 

business plánu, mentoring, propojení na investory
▪Podnikatelský akcelerátor – systematické poradenství pro 

zralé inovativní firmy (ICOK PLATINN, ICOK DIGI)
▪Pořádání akcí – workshopy, hackathony, fuck-up nights, 

setkávání s investory ad.
▪Testování a prototypování v technologické části tzv. FabLab a 

3D tiskovém centru – pro firmy, střední školy v rámci 
praktické výuky nebo veřejnost (kutilové)

▪Matchmakingové akce a propojování business a VaV sféry



Jaké technologie nabízí dílna FabLab?

▪ Prototypová dílna/laboratoř pro firmy, praktickou výuku, workshopy 
pro veřejnost, programy pro kutily atp.

▪ 3D tiskové centrum – pokročilé 3D tiskárny a skenery, práce s 
unikátními materiály (např. kompozit, pryskyřice) 

▪ Elektrotechnická dílna – nadstandartní vybavení IoT nástroji jako 
např. digitální multimetry, laboratorní zdroje, BGA rework stanice, 
spektrální analyzátory, frézky na výrobu plošných spojů apod.

▪ Mechanická dílna – nástroje pro post-processingové úpravy, brusky, 
řezačky, frézky, pájecí a horkovzdušné stanice a další sady nářadí

▪ Kreativní dílna – zařízení pro kreativce, gravírka, řezací plottery, lisy, 
výkonné PC sestavy vč. software a licencovaných grafických programů



V jaké fázi se nyní v regionech nacházíme?

Olomouc Jeseník Prostějov Přerov Šumperk

Koordinace aktivit ✔️

Konzultační služby 
firmám

✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️

NašlápnuTO ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️

Kontaktní místo ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️

Regionální inovační 
hub

(zpracován projektový 
záměr)

X
(schválena investiční 

dotace, projekt 
nerealizován)

✔️

(schválena investiční 
dotace, provoz od 

7/2023)

❔
(projektový záměr 

konzultován s 
partnery)







1.NP



2.NP



INOVAČNÍ HUB 
JESENÍK









Těším se na diskuzi

Tomáš Dostál
▪ 702 110 917
▪ dostal@inovaceok.cz
▪ www.inovaceok.cz


