Súhrnná správa o inova ných zámeroch a inova ných projektoch v regióne
Košického samosprávneho kraja
Perspektívne inovatívne odvetvia v KSK
Za perspektívne inovatívne sektory pre rozvoj ekonomiky KSK v zmysle Regionálnej
inova nej stratégie /RIS/ schválenej uznesením . 410/2008 zo 17. zasadnutia Zastupite stva
Košického samosprávneho kraja konaného d a 28. apríla 2008 považujeme najmä odvetvia:
- informa ných technológií
- biotechnológií
- nanotechnológií,
- mechatroniky a strojárenstva
- life –science sektor
- sektor obnovite ných energií
- recykla ný sektor
- sektor služieb.
1. Inovácie v praxi
V zmysle zákona .172/ 2005 o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a
o doplnení zákona . 575/2001 Z. z. o organizácii innosti vlády a organizácii ústrednej
štátnej správy v znení neskorších predpisov:
Inováciou sa rozumie:
a) nový alebo zdokonalený výrobok alebo nová alebo zdokonalená služba, ktoré sú
uplatnite né na trhu a založené na výsledkoch výskumu a vývoja alebo podnikate skej
innosti,
b) nový alebo zdokonalený výrobný postup alebo distribu ná metóda vrátane
podstatných zmien techniky, zariadenia alebo softvéru,
c) nový spôsob organizácie v podnikate skej praxi podniku, organizácie pracoviska alebo
vonkajších vz ahov,
d) prenos poznatkov vedy a techniky do praxe,
e) nákup súhrnu výrobno-technických a obchodných skúseností (know-how), získavanie
a prenájom práv z licen ných zmlúv,
f) zavedenie moderných metód v predvýrobných etapách a v organizácii práce,
g) zlepšenie kontrolných a skúšobných metód v procese výroby a v službách,
h) zvýšenie kvality práce a bezpe nosti práce,
i) zníženie negatívneho vplyvu na životné prostredie,
j) ú innejšie využívanie prírodných zdrojov a energie.

2. Faktory podporujúce rozvoj inovatívnych odvetví a inovácií v KSK
V Košickom kraji pôsobia viaceré výskumné a vzdelávacie univerzity a pobo ky univerzít
ktoré sú zdrojom technologického výskumu a hnacím motorom technologického rozvoja :
Technická univerzita v Košiciach, Univerzita P.J. Šafárika, Univerzita veterinárneho
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lekárstva v Košiciach, pobo ky - Žilinská univerzita, Slovenská po nohospodárska
univerzita v Nitre a Ekonomická univerzita Bratislava .
Jednotlivé univerzity so svojimi fakultami, katedrami, špecializovanými ústavmi sa zapájajú
do riešenia výskumno- vývojových úloh, aktivít v rôznych oblastiach svojej pôsobnosti.
A. Inštitúcie základného výskumu v KSK
Za významné inštitúcie v oblasti základného výskumu s ve kým vedeckovýskumným
potenciálom a ich využitím pre inova né aktivity MSP v Košickom kraji považujeme
doleuvedené inštitúty sídliace v Košickom kraji:
Výskumné ústavy SAV sídliace v Košiciach, a to:
a. Ústav geotechniky SAV
b. Neurobiologický ústav SAV
c. Parazitologický ústav SAV
d. Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV
e. Spolo enskovedný ústav SAV
f. Ústav experimentálnej fyziky SAV
g. Ústav materiálového výskumu SAV
B. Výskumné inštitúcie aplikovaného výskumu a podporná technologická infraštruktúra
Výskum a vývoj medzinárodnej kvality je založený predovšetkým na prítomnosti kritickej
masy kvalifikovaných udských zdrojov vo výskume a vývoji ako aj v disponibilnej
optimálnej štruktúre technologickej a informa nej infraštruktúry podporujúcej výskum a
vývoj.
V oblasti aplikovaného výskumu za k ú ové považujeme výskumno vývojové ústavy ,
špi kové laboratória aplikovaného výskumu a podnikate ské a technologické inkubátory.
Medzi najdôležitejšie patrí :
• Z S Výskumno-vývojový ústav, a.s. Košice
• Skúšob a elektrických zariadení v Krompachoch
• Podnikate ské inkubátory v Spišskej Novej Vsi, Košiciach, Gelnici, Moldave
nad Bodvou
Vzdelanostná štruktúra
Košický kraj má relatívne priaznivú vzdelanostnú úrove obyvate stva. Najvä ší podiel tvorí
ekonomicky aktívne obyvate stvo s úplným stredným vzdelaním. Vzdelanostná štruktúra
obyvate stva sa odvíja vo ve kej miere od sídelnej štruktúry. V mestách je vyššie zastúpenie
obyvate ov s univerzitným a stredoškolským vzdelaním, pri om najvyššie zastúpenie
obyvate stva s vyšším vzdelaním sa viaže na krajské mesto Košice.
Vysokoškolské školstvo
Výrazné zvýšenie úrovne vysokoškolského vzdelávania a za lenenie do kontextu európskeho
školstva je jedným z hlavných zámerov v oblasti vývoja vysokého školstva v SR. Vývoj alej
smeruje k štrukturálnym zmenám v obsahu štúdia, uskuto ovaným pod tlakom trhu práce
smeruje k otváraniu interdisciplinárneho a multidisciplinárneho štúdia.
Košice sú sídlom troch univerzít:
• Univerzita P. J. Šafárika – jej sú as ou je Ústav vzdelávania v Rož ave a 5 fakúlt :
lekárska; prírodovedecká; právnická, verejná správa a filozofická fakulta,
• Technická univerzita v Košiciach má 9 fakúlt (8 v Košiciach a 1 v Prešove): strojnícku;
hutnícku; elektrotechniky a informatiky; baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií;
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ekonomickú; umení; stavebnú a leteckú fakultu, ktorá vznikla v roku 2004 transformáciou
z Vojenskej leteckej akadémie. Deviatou fakultou je Fakulta výrobných technológií so
sídlom v Prešove,
• Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach – zameraná na veterinárnu medicínu,
hygienu potravín a krmív a farmáciu.
Okrem týchto troch univerzít sú v Košickom kraji viaceré samostatné fakulty a
detašované pracoviská vysokých škôl (v Košiciach, Michalovciach, Spišskej Novej Vsi,
Rož ave a Trebišove). Všetky tieto faktory zvyšujú dostupnos vysokoškolského vzdelania
pre obyvate ov Košického kraja.
Na území východného Slovenska sa prirodzeným spôsobom vytvárajú tri
konkurencieschopné priemyselné osi (tzv. rozvojové osi):
1) Košice – Prešov - Kechnec, s potenciálom sta sa jedným z najvýznamnejším centrom
poznatkovej ekonomiky na Slovensku,
2) Michalovce – Humenné s predlžením na Trebišov,
3) Krompachy – Spišská Nová Ves – Poprad – Svit
Dopravná infraštruktúra
Košický kraj a jeho sídlo Košice sú dôležitou križovatkou európskych dopravných ciest
v smere západ - východ a sever – juh. S okolitými štátmi je región košického kraja prepojený
cestnou a železni nou sie ou, ktoré sú sú as ou európskej dopravnej siete. Dôležitú úlohu
v dopravnom spojení za ína postupne prebera letecká doprava.
V košickom kraji – krajskom meste Košice sa križujú tri dopravné koridory celoeurópskeho
významu:
1 hlavná európska cesta západ – východ E 50 (dia nica D1, štátne cesty I. triedy I/50,
I/58) v trase Žilina - Prešov – Košice – Michalovce - štátna hranica s Ukrajinou,
2 budúca rýchlostná cesta R4) v trase Košice – Milhos - štátna hranica s Ma arskom,
3 budúca rýchlostná cesta R2) v trase Rimavská Sobota – Rož ava – Košice.
Košickým krajom prechádzajú železni né koridory medzinárodného významu:
o Žilina - Košice - ierna nad Tisou – sú as európskeho transmodálneho koridoru V,
zaradená do dohody AGTC a AGC ako trasa E40,
o Krakow hranica Po sko/SR - Prešov - Košice hranica SR / Ma arsko - Miskolc –
Budapeš - zaradená do dohody AGTC ako koridor C - 30/1 (severojužný železni ný
oridor),k
Významným železni ným uzlom regiónu je krajské mesto Košice, ktorým prechádzajú
medzinárodné a IC trate v smere západ - východ a sever - juh. alším dôležitým
železni ným uzlom medzinárodného významu v kraji je železni ná prekládková stanica s
normálnou a širokorozchodnou tra ou v iernej nad Tisou, ktorá má významné postavenie
v preprave tovarov smerom na Ukrajinu a opa ne.
V Košiciach a Dobrej pri iernej nad Tisou sú vybudované terminály pre kombinovanú
dopravu cesta - železnica. Terminál Dobrá a prekladisko tovarov ierna nad Tisou
vytvárajú priaznivé podmienky pre rozvoj trojstrannej spolupráce s Ma arskom a
Ukrajinou.
Medzinárodné letisko v Košiciach je druhým najvä ším letiskom na Slovensku,
zabezpe uje pravidelnú leteckú dopravu s Prahou, Vied ou a Dublinom a pre celé územie
košického a ve kú as prešovského kraja vrátane Severného Ma arska.
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Strategická infraštruktúra
V oblasti priemyselných parkov KSK systematicky podporuje budovanie sústavu
priemyselných parkov etablovaných najmä v kohéznych a inova ných póloch kraja. Za
k ú ový považujeme strategický priemyselný park Kechnec. Nedostatkom KSK je
skuto nos že nemá vybudovaný funk ný vedecko-technologický park, High technolgy park
resp. technologické centrá. To by malo by predmetom podpory v programovacom období
2007-2013.

3. Organizácie pre prenos poznatkov do praxe a podporu rozvoja
inovatívnych odvetví v KSK
V zmysle zákona .172/ 2005 o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a
o doplnení zákona . 575/2001 Z. z. o organizácii innosti vlády a organizácii ústrednej
štátnej správy v znení neskorších predpisov možno definova nasledujúce typy organizácií,
ktorých vznik a innosti výrazne podporujú inovácie a prenos poznatkov z výskumu a vývoja
do praxe :
A. Centrum excelentnosti výskumu
Centrum excelentnosti výskumu je ozna enie právnickej osoby,
a. ktorá vykonáva výskum prevažne v jednom odbore vedy a techniky,
b. ktorá sa zú ast uje na riešení projektov v medzinárodných centrách výskumu a
vývoja, ktoré vnikli na základe medzinárodných zmlúv alebo medzivládnych dohôd,
c. ktorá sa zú ast uje na riešení projektov v medzinárodných programoch výskumu a
vývoja alebo projektov v rámci komunitárnych programov Európskej únie v oblasti
výskumu a vývoja alebo projektov v rámci iniciatív Európskej únie v oblasti výskumu
a vývoja,
d. ktorej výsledky výskumu sú využívané vo vysokoškolskom vzdelávaní alebo vo
vzdelávaní zamestnancov v oblasti výskumu a vývoja,
e. ktorá zamestnáva zamestnancov v oblasti výskumu s ukon eným tretím stup om
vysokoškolského vzdelávania,
f. ktorej stav technickej infraštruktúry výskumu sp a požiadavky pre splnenie cie ov
projektov základného výskumu,
g. ktorej výsledky výskumu sú porovnate né s výsledkami základného výskumu
dosahovanými v inom lenskom štáte Európskej únie alebo v inom zmluvnom štáte
Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švaj iarskej konfederácie ( alej len
„ lenský štát“) pod a § 26a ods. 7 písm. a) a b).
V sú asnom období spolupracujeme s Technickou univerzitou Košice, Univerzitou P.J.
Šafárika (UPJŠ) Košice, Univerzitou veterinárskeho lekárstva Košice a Slovenskou
akadémiou vied (SAV) Košice na dopracovaní k ú ových projektov- centier excelentnosti
v oblastiach :
A. biomedicíny,
B. regenera nej medicíny,
C. probiotického výskumu
D. progresívnych materiálov
E. informa ných technológií,
F. mechatroniky a strojárenstva,
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G. inteligentných budov
H. obnovite ných zdrojov
Fakulty TUKE sú partnermi v alších podaných projektoch, pri ktorých sú žiadate mi iné
inštitúcie, napr. SjF je partnerom v projekte Excelentné centrum neinvazívnej lie by
protónovým komplexom (spolo ný projekt UVL KE, UVN Ružomberok, SjF ZU, SAV KE).
V týchto oblastiach sa prostredníctvom realizácie nižšie uvedených projektov centier
excelentnosti ( bližšie informácie o projektoch vi príloha .1) zo získaných zdrojov
štrukturálnych fondov za ne proces implementácie a nap ania cie ov Regionálnej inova nej
stratégie KSK:
Opera ný program
Extrem - Centrum
pokro ilých fyzikálnych
štúdií materiálov v
extrémnych podmienkach

Výskum a vývoj

Progresívne ocele a
práškové materiály

Výskum a vývoj

Centrum excelentnosti
progresívnych materiálov
s nano a submikrónovou
štruktúrou

Výskum a vývoj

Centrum excelentnosti pre
simuláciu digitálnej
technológie

Výskum a vývoj

2.1 Podpora sietí
excelentných pracovísk
výskumu a vývoja ako
pilierov rozvoja regiónu a
podpora nadregionálnej
spolupráce
2.1 Podpora sietí
excelentných pracovísk
výskumu a vývoja ako
pilierov rozvoja regiónu a
podpora nadregionálnej
spolupráce
2.1 Podpora sietí
excelentných pracovísk
výskumu a vývoja ako
pilierov rozvoja regiónu a
podpora nadregionálnej
spolupráce
2.1 Podpora sietí
excelentných pracovísk
výskumu a vývoja ako
pilierov rozvoja regiónu a
podpora nadregionálnej
spolupráce
2.1 Podpora sietí
excelentných pracovísk
výskumu a vývoja ako
pilierov rozvoja regiónu a
podpora nadregionálnej
spolupráce
2.1 Podpora sietí
excelentných pracovísk
výskumu a vývoja ako
pilierov rozvoja regiónu a
podpora nadregionálnej
spolupráce

Centrum informa ných a
komunika ných technológií Výskum a vývoj
pre znalostné systémy

Centrum excelentného
výskumu získavania a
spracovania zemských
zdrojov

Opatrenie

Výskum a vývoj
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Alokácia v
rámci opatrenia

155 481 207
EUR

155 481 207
EUR

155 481 207
EUR

155 481 207
EUR

155 481 207
EUR

155 481 207
EUR

Podpora Centra
excelentného
integrovaného výskumu
progresívnych stavebných
konštrukcií, materiálov
a technológií

Výskum a vývoj

Excelentné centrum
biomedicínskych
technológií

Výskum a vývoj

INFEKTOZOONCentrum excelentnosti pre
nákazy zvierat a zoonózy

Výskum a vývoj

2.1 Podpora sietí
excelentných pracovísk
výskumu a vývoja ako
pilierov rozvoja regiónu a
podpora nadregionálnej
spolupráce
2.1 Podpora sietí
excelentných pracovísk
výskumu a vývoja ako
pilierov rozvoja regiónu a
podpora nadregionálnej
spolupráce
2.1 Podpora sietí
excelentných pracovísk
výskumu a vývoja ako
pilierov rozvoja regiónu a
podpora nadregionálnej
spolupráce

155 481 207
EUR

155 481 207
EUR

155 481 207
EUR

B. Vedecko-technologický park- špecializovaná organizácia vedy a techniky
Vedecko-technologický park (VTP) je iniciatíva obsahovo založená na podpore komer nej
realizácie výsledkov výskumu a vývoja formou malých a stredných firiem, funk ne
a ekonomicky založená na rozvoji nehnute ností (pozemkov, budov, sietí). Je ve mi úzko
prepojená s jednou alebo viacerými vedecko-výskumnými inštitúciami (univerzity, akadémia,
a alšie organizácie výskumu a vývoja štátneho sektora).
Základné rty tejto definície, ktoré vedú k pochopeniu poslania VTP sú:
Základ v rozvoji nehnute ností – poskytovanie pozemkov, budov a sietí v rámci VTP
je nevyhnutnou sú as ou zámeru lokalizova inštitúcie so synergickým efektom na
jedno miesto a na druhej strane zabezpe uje ekonomickú stabilitu prevádzkovate ovi
VTP.
Kontakt s organizáciou výskumu a vývoja – ma bezprostredný prístup k zdrojom
výsledkom výskumu a vývoja je nevyhnutným predpokladom rozvoja VTP a sú asne
zdrojom inovatívnosti a rozvoja malých a stredných firiem.
Komer ná realizácia – VTP sa orientuje na tie oblasti a projekty, kde je predpoklad
realizácie komer nou formou, to znamená, oblasti kde existuje trh a kde sú
predpoklady úspešnej realizácie podnikate skou formou.
Malé a stredné podniky – nosite om komer nej realizácie v rámci VTP sú najmä
inovatívne malé a stredné podniky a ich prítomnos v rámci VTP je ultimatívnou
požiadavkou fungovania. Samozrejme je možná kombinácia s výskumnými
oddeleniami ve kých podnikov a firmami ponúkajúcimi rôzne služby i neinovatívneho
charakteru.
Funk ný popis:
Z poh adu funk nej náplne je variabilita parkov vysoká. Vedecko-technologický park tvorí
areál, v ktorom sú poskytované nasledovné služby:
1. poskytovanie pozemkov na výstavbu,
2. poskytovanie priestorov (rôznej modulárnosti, rôzneho vybavenia):
- za zvýhodnených podmienok,
- za komer ných podmienok,
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3.
-

kancelárske priestory,
výrobné priestory,
konferen né priestory.
centrálne služby:
materiálneho charakteru – logistické, prenájom SWˇ, HW, knižnice, spolo né
priestory,
obslužného charakteru – pošta, kopírovacie a pisárske služby, právnik, notár,
organiza né služby,
odborného charakteru – da ové poradenstvo, podnikate ské poradenstvo, ú tovníctvo,
finan né poradenstvo, networking, technologický transfer, kontakt na univerzity a VV,
doplnkového charakteru – stravovacie, ubytovacie.

Pripravované projekty vedecko-technologických parkov v KSK:
1. Vedecko-technologický park Cassovia /VTP Cassovia/ v areáli bývalej Vojenskej
leteckej akadémie generála Milana Rastislava Štefánika v Košiciach ( alej len
„Vojenská letecká akadémia“) ako aj v areáli Univerzity veterinárskeho lekárstva
v Košiciach pri Hati .10, predovšetkým pre biomedicínsku oblas / bližšie informácie
o projektoch vi príloha .1/
Opera ný program

OP

Vedecko-technologický park
Konkurencieschopnos
Cassovia /VTP Cassovia/
a hospodársky rast

Opatrenie

Opatrenie . 1.2 – Podpora
spolo ných služieb pre
podnikate ov

Maximálna výška
nenávratného
finan ného príspevku
pre projekt

10 mil. EUR

C. Technologické centrum
Technologické centrum je iniciatíva založená obsahovo na podpore komer nej realizácie
technologických podnikate ských zámerov prostredníctvom rozvíjajúcich sa malých
a stredných podnikov, funk ne a ekonomicky založená na rozvoji nehnute ností (budovy,
viacerých budov, areálu).Pre podporu týchto malých a stredných podnikov technologické
centrum využíva popri poskytovanej infraštruktúre aj ponuku špecifických služieb a kontakt
na odberate ov produktov malých a stredných firiem (ve ké podniky s potrebou inovácií).
Základné rty tejto definície sú:
Základ v rozvoji nehnute ností
Poskytovanie priestorov v budove, budovách, resp. areáli je nevyhnutnou sú as ou
zámeru lokalizova inštitúcie so synergickým efektom na jedno miesto a na druhej strane
zabezpe uje ekonomickú stabilitu prevádzkovate ovi technologického centra.
Komer ná realizácia
Technologické centrum sa orientuje na tie oblasti a projekty, kde je predpoklad
realizácie komer nou formou, to znamená oblasti, kde existuje trh a kde sú predpoklady
úspešnej realizácie.
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Kontakt s odberate mi
Popri ostatných službách technologické centrá poskytujú kontakt na perspektívnych
odberate ov. Toto býva dosiahnuté priamou prítomnos ou ve kých firiem, ke technologické
centrum je sú as ou vä šieho areálu (napr. priemyselného parku), resp. je tento kontakt
sprostredkovaný intenzívnym networkingom, alebo je dosiahnutý orientáciou na špecifický
sektor.
Malé a stredné podniky
Nosite om komer nej realizácie v rámci technologického centra sú najmä inovatívne
malé a stredné podniky a ich prítomnos v rámci technologického centra ako predmetu
podpory je ultimatívnou požiadavkou fungovania.
Funk ný popis :
Technologické centrum nap a svoje poslanie poskytovaním služieb, ktoré uvádzame
alej vo funk nom popise. Uvedené služby sú indikatívne. V realizácii musí technologické
centrum odráža vo svojej ponuke potreby daného cie ového segmentu, na ktorý je
orientované a zárove presnejšiu špecifikáciu cie ovej skupiny klientov.

Priestory ( Využitie, ve kos )
Technologické centrum v zásade poskytuje nasledujúce typy priestorov:
- Kancelárske priestory,
- Konferen né miestnosti,
- Komer né priestory,
- Spolo né priestory,
- Kaviare /bistro/ - stravovacie služby.
Služby
Služby poskytované technologickým centrom sú zamerané na potreby rozvíjajúcich sa
firiem:
- Financovanie ,
- Sprostredkovanie rizikového financovania ,
- Sprostredkovanie grantov,
- Marketing.
Pripravované technologické centrá v KSK a ich možné financovanie zo zdrojov EÚ:
1. TECHNICOM Košice - Technologické centrum pre progresívne technológie - je
zameraný na podporu transferu technológií a inovácií z akademického prostredia
a z prostredia aplikovaného výskumu do priemyslu a služieb, ktoré reprezentujú
podniky regiónu Košického kraja. Sú as ou TECHNIKOM-u bude aj Centrum
obnovite ných zdrojov energie. Územie na výstavbu je situované v areáli TU KE , na
jeho západnej stane.
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Opera ný program

TECHNICOM Košice Technologické centrum
pre progresívne
technológie

OP
Konkurencieschopnos
a hospodársky rast

Výskum a vývoj

Výskum a vývoj
TCBioMed

Výskum a vývoj
Konkurencieschopnos
a hospodársky rast

Slovenské centrum
regenera nej medicíny a
výskumu kme ovej
bunky – BioTaSK

Výskum a vývoj

Výskum a vývoj
Konkurencieschopnos
a hospodársky rast

Centrum probiotického
výskumu a biomodula nej Výskum a vývoj
medicíny
Výskum a vývoj
Technologické centrum
obnovite ných zdrojov
energie

Technologické centrum
aplikovaného výskumu

Spišská Nová Ves

Opatrenie
Opatrenie . 1.2 – Podpora
spolo ných služieb pre
podnikate ov
2.2 Prenos poznatkov a
technológií získaných
výskumom a vývojom do
praxe
2.2 Prenos poznatkov a
technológií získaných
výskumom a vývojom do
praxe
1.1 Obnova a budovanie
technickej infraštruktúry
výskumu a vývoja
1.2 Podpora spolo ných
služieb pre podnikate ov
2.2 Prenos poznatkov a
technológií získaných
výskumom a vývojom do
praxe
1.1 Obnova a budovanie
technickej infraštruktúry
výskumu a vývoja
1.2 Podpora spolo ných
služieb pre podnikate ov
2.2 Prenos poznatkov a
technológií získaných
výskumom a vývojom do
praxe
2.2 Prenos poznatkov a
technológií získaných
výskumom a vývojom do
praxe

Alokácia v rámci
opatrenia
10 mil. EUR
projekt / 127
152 955 EUR
celé opatrenie
310 962 417 EUR

310 962 417 EUR

310 962 416 EUR
127 152 955 EUR
310 962 417 EUR

310 962 416 EUR
127 152 955 EUR
310 962 417 EUR

310 962 417 EUR

Výskum a vývoj

1.1 Obnova a budovanie
technickej infraštruktúry
výskumu a vývoja

310 962 416 EUR

Výskum a vývoj

2.2 Prenos poznatkov a
technológií získaných
výskumom a vývojom do
praxe

310 962 417 EUR
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D. Technologický inkubátor
Technologický inkubátor predstavuje osobitný, technologicky orientovaný, typ
podnikate ského inkubátora. Na základe medzinárodne uznanej definície podnikate ský
inkubátor je organizácia /inštitúcia zameraná na vytváranie priaznivého a podporného
prostredia pre za ínajúce podnikanie.
Najdôležitejšie funkcie inkubátora sú:
prenájom kancelárskych / výrobných priestorov, asto (v niektorých krajinách / mestách)
za nižšie ako trhové ceny a pružnos pri zabezpe ovaní dodato ných priestorov pod a
požiadaviek klientov, ako aj flexibilné nájomné podmienky,
administratívne a odborné služby (telefón, kopírovanie, konferen né / zasadacie
miestnosti, sekretariát, at .,
poradenstvo v oblasti za ínania podnikania / podnikate ského plánovania pre budúcich
podnikate ov,
široká škála iných (konzulta ných) služieb a inností týkajúcich sa technologického
transferu, ponuky seminárov a školení, at .
Funk ný popis:
Inkubátor nap a svoje poslanie poskytovaním služieb, ktoré sú uvedené alej vo
funk nom popise. Uvedené služby sú indikatívne. V realizácii podnikate ský inkubátor musí
odráža vo svojej ponuke potreby daného regiónu a zárove presnejšiu špecifikáciu cie ovej
skupiny klientov.
Priestory (využitie, ve kos ):
Inkubátor v zásade poskytuje nasledovné typy priestorov:
- kancelárske priestory,
- konferen né miestnosti,
- komer né priestory,
- spolo né priestory,
- kaviare , bistro, stravovacie služby.
Služby
Služby poskytované inkubátorom sú zamerané najmä na potreby za ínajúcich firiem:
- podnikate ské plánovanie,
- vyhodnotenie podnikate ského plánu,
- finan né plánovanie,
- financovanie,
- sprostredkovanie rizikového financovania,
- sprostredkovanie grantov,
- marketing,
- sprostredkovanie národných podporných programov,
- technologický transfer
- podpora exportu,
- networking.
Materiálna infraštruktúra (informa né technológie, médiá, at ., náklady):
Materiálna infraštruktúra pozostáva z:
- internetu,
- telekomunikácií,
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-

poštových služieb,
recepcie,
iných služieb.

Minimálne podmienky na jeho realizáciu:
- disponibilita pozemku resp. budovy,
- centrálna poloha v regióne s vyšším rozvojom podnikania,
- primeraný stav rozvoja regiónu v zmysle rozvoja ekonomických aktivít.
Technologický inkubátor poskytuje podporu za ínajúcim malým podnikate om najviac
tri roky od získania ich oprávnenia podnika .
Pripravované technologické inkubátory v KSK a ich možné financovanie zo zdrojov
EÚ:
V rámci projektu „TECHNICOM Košice –Technologické centrum pre vyspelé inova né
technológie“ sa plánuje vytvorenie technologického inkubátora, ktorý bude osíd ovaný
vysoko inovatívnymi firmami napojenými na akademické prostredie univerzít.
TECHNICOM Košice Technologické centrum
OP
Konkurencieschopnos
pre vyspelé inova né
a hospodársky rast
technológie
- technologický inkubátor

Opatrenie . 1.2 – Podpora
spolo ných služieb pre
podnikate ov

Technologický inkubátor
Krompachy

OP
Konkurencieschopnos
a hospodársky rast

Opatrenie . 1.2 – Podpora
spolo ných služieb pre
podnikate ov

Technologický inkubátor
v Michalovciach

OP
Konkurencieschopnos
a hospodársky rast

Opatrenie . 1.2 – Podpora
spolo ných služieb pre
podnikate ov

10 mil. EUR
projekt / 127
152 955 EUR
celé opatrenie
10 mil. EUR
projekt / 127
152 955 EUR
celé opatrenie
10 mil. EUR
projekt / 127
152 955 EUR
celé opatrenie

E. Centrum transferu technológií
Centrum pre transfer technológií je špecifický nástroj inova nej politiky na podporu cie ovo
zameraného transferu technológií vyplývajúcich z priamej výskumnej innosti vysokej školy,
alebo štátnej organizácie výskumu a vývoja, kde je centrum situované do podnikate skej
praxe.
Cie ové skupiny poradenskej innosti centra sú:
študenti
doktorandi a vedeckí pracovníci
podnikatelia (ktorí majú záujem venova sa podnikate skej innosti, respektíve
spolupracova v oblasti transferu technológií a poznatkov s domácou inštitúciou).
Význam centra spo íva v tom, že predstavuje spojovací lánok medzi výskumom na
vysokých školách a alšími vedecko-výskumnými inštitúciami a privátnym sektorom.
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Funk ný popis:
Centrum pre transfer technológií umiestnené na vysokej škole, resp. výskumnej inštitúcii plní
tieto funkcie:
Poskytovanie poradenskej innosti podnikate om oh adne trendov v oblasti
technológií a o možnostiach spolupráce s danou inštitúciou v rámci transferu
technológií a poznatkov.
Poskytovanie poradenskej innosti študentom, doktorandom, vedeckým pracovníkom
vysokých škôl o transfere technológií a poznatkov do praxe,
Poskytovanie informácií o bežiacich projektoch / programoch podporujúcich
zakladanie podnikov, tzv. Spin-offs ( podniky vzniknuté od lenením od ,,materskej“
inštitúcie, ktorou môže by vysoká škola, podnik a pod.),
Poskytovanie poradenskej innosti pre študentov, doktorandov a pracovníkov
vysokých škôl pri zakladaní podnikov, resp. sprostredkovanie kontaktov na expertov,
poradcov v oblasti zakladania podniku,
Organizovanie seminárov a workshopov na témy aktuálne v oblasti zakladania
podnikov a transferu technológií a poznatkov,
Podpora implementácie výsledkov výskumu, vývoja a inovácií do praxe s cie om
zabezpe i rast konkurencieschopnosti SR,
Poradenstvo v oblasti patentov a duševného vlastníctva / právna stránka,
Poradenstvo v oblasti vzniku Start-ups (zakladajúce sa podniky, za ínajúci
podnikatelia) a Spin-offs.
Minimálne podmienky na jeho realizáciu:
vysoká škola alebo výskumná a vývojová organizácia, na ktorej sa riešia projekty
výskumu a vývoja,
disponibilita priestorov, informa no-komunika né vybavenie centra,
vysokokvalifikovaný personál pre vedenie centra.

Prínos pre región:
Cielená podpora implementácie výskumu, vývoja a inovácií z výskumno-vývojových
inštitúcií do hospodárskej praxe vedie k rastu konkurencieschopnosti daného regiónu
a tým k znižovaniu regionálnych disparít
Vznik nových inovatívnych malých a stredných podnikov a tým tvorba nových
pracovných miest.
V Košiciach d a 06.11.2008
Spracoval : Ing. Peter apák
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