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Zástupci Moravskoslezského inovačního centra Ostrava představili výsledky své tříměsíční
existence
V pátek 13. října se Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s. (MSIC) oficiální cestou
představilo veřejnosti. Setkání se zúčastnilo 250 hostů z řad firemního i veřejného sektoru.
Diskutovalo se nejen o vizi, poslání a cílech MSIC, ale i o jeho prvních výsledcích.

„V našem regionu máme mnoho mladých nadaných lidí, které chceme podpořit, aby svůj
potenciál uplatnili u nás a neodcházeli jinam, kde by byla realizace jejich vizí snazší. Samotný
rozvoj centra, jehož činnost bude mít pozitivní dopad na celý kraj, je sice dlouhodobou
záležitostí, nicméně je nesmírně důležité, že se s tím začalo. Máme zájem na tom, aby
rostoucích a exportujících firem bylo v našem regionu ještě více, aby propojení podnikatelského
prostředí s veřejnou a akademickou sférou bylo intenzivnější. Chceme více investic do inovací,
průmyslového výzkumu a vývoje. V tomto hraje Moravskoslezské inovační centrum Ostrava
velmi důležitou roli,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.
„Moravskoslezské inovační centrum navazuje na činnost dřívějšího Vědecko-technologického
parku Ostrava, který město Ostrava s několika dalšími partnery založilo již před 20 lety, v roce
1997. Jakkoliv původní park za svou existenci podpořil vznik a expanzi řady společností, cítili
jsme, že potřebuje novou dynamiku a impuls pro svůj další rozvoj. Transformace VTPO
a založení MSIC v úzké spolupráci s Moravskoslezským krajem byla proto jedna ze
strategických priorit města. Jsem rád, že se nová společnost může již za první tři měsíce
existence pochlubit konkrétními výsledky a dokazuje tak správnost našeho rozhodnutí,“ řekl
ostravský primátor Tomáš Macura.

Ke stěžejním aktivitám MSIC patří péče o rozvoj inovačního ekosystému MS kraje, podpora
růstu firem i začínajících podnikatelů prostřednictvím specializovaných poradenských služeb
na míru, rozvoj sdílených laboratoří a další inovační infrastruktury. Příkladem posledního je
právě připravované centrum kolaborativní robotiky. Jeho cílem je nabídnout potřebná
testovací zařízení a související služby firmám zabývajícím se zapojením kolaborativních robotů
do výroby a vývojem jejich specifických funkcí a interakcí s člověkem.
„Díky nastavení služeb, které MSIC nabízí (MSIC Expand, MSIC Scale-up ad.), jsme schopni
firmám nabídnou přesně to, co potřebují. Tým odborníků reaguje flexibilně na konkrétní
požadavky firem bez ohledu na to, zda se jedná o začínající firmu nebo již zavedenou firmu
se silnými inovačními a růstovými ambicemi,“ říká ředitel MSIC Pavel Csank.
„I přesto, že existujeme teprve tři měsíce, povedlo se nám pomoci již 18 firmám z regionu. Díky
síti spolupracujících expertů se nám daří správně vydefinovat problematické oblasti, které

omezují firmy v jejich dalším růstu, a nalézat odpovídající řešení“, dodává Kamil Košťál,
Business Innovation Lead expert služby MSIC Expand.
K dalším neméně významným výsledkům MSIC patří otevření nového sdíleného vývojového
centra Idea HUB přímo v areálu vědecko-technologického parku v Porubě. Jedná
se o pracoviště poskytující komplexní asistenci při vývoji a výrobě prototypů v oblasti
mechaniky, elektroniky a mechatroniky. Zájemci o tuto problematiku se zde mohou naučit
pracovat s moderními technologiemi za přítomnosti zkušených expertů z firem i výzkumných
organizací.
MSIC počítá také s rozvojem mezinárodní spolupráce. „První vlaštovkou může být jednání se
zástupci Fraunhofer institutu, kteří mají zájem s námi na některých věcech spolupracovat,“ říká
ředitel MSIC. „Další jsou probíhající jednání se zahraničními investory se zájmem o rozvoj
vývojových center v Ostravě“.
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