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BIC Plzeň 
Business and Innovation Centre 

 
služby na podporu inovačního podnikání 

malé a střední firmy  
plzeňský region 

 
 

založeno městem Plzeň- od roku 1992 
 

EC BIC  
 „European Community Business & Innovation Centre“ 
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– Nové firmy 

 
– Existující firmy /inovace, růst/ 
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Služby 
 
 
 

Poradenství k 
podnikatelským 

plánům 
Organizace 

akcí- semináře, 
workshopy, 
networking 

Příprava 
projektů/ žádostí 

do programů 
podpory 

Spolupráce firem 
a výzkumných 

organizací 

Finanční zdroje 

Vyhledání 
obchodních, 

technologických 
partnerů v 
zahraničí 

… 500 firem ročně 
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RIS3 
 

Oborové domény specializace 
• VaV kapacity 
• Význam pro HDP/ ekonomiku/ export 
• Význam pro  zaměstnanost/ podniková sféra 
 
Výzkumné domény (ve vazbě na realizované VaVpI investice) v Plzeňském kraji  
• Materiálový výzkum   
• Udržitelná energetika   
• Dopravní systémy 
• Průmyslové technologie   
• Systémy poznávání, řízení a rozhodování  
• Informační a komunikační technologie 
• Kvalitativní a kvantitativní výzkum matematických modelů 
• Bioinženýrství, biomedicína, zdraví a kvalita života 
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Prostředí v regionu 
Kapacity vzdělávací, výzkumné, nová výzkumná centra 
 
Firmy 

– Vývojové firmy, vývojová a technologická centra 
 optimalizace, simulace, plánování a řízení výroby, vývoj, diagnostikování a testování softwaru, řídicí 

systémy, průmyslová automatizace, embedded systémy (SW, HW), numerické simulace, software 
platformy, řečové technologie, mechatronika, vývoj komponent a systémů, vývoj, inženýrské služby 
a poradenství pro automobilový průmysl… 

– Firmy vedle hlavní činnosti řeší vývoj 
• výrobní 

– strojírenství  
– elektrotechnika  
– automatizační a měřicí technika, zařízení  
– lékařské přístroje, pomůcky, zdravotnické a kosmetické přípravky  
–   … 

• nevýrobní firmy  
– ICT 
– služby pro zdravotnictví  
– průmyslová automatizace 
– tepelné zpracování materiálů s využitím laserových technologií  
– geologie, geodetika 
– … 

– Firmy bez vývojového a výzkumného potenciálu  (průmysl 4.0) 
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Podnikatelské vouchery 
• podpořit spolupráci mezi firmami a 

výzkumnými organizacemi v kraji 
• posílit inovační rozvojové aktivity firem 

prostřednictvím služeb od výzkumných organizací 
 

• Město Plzeň, Plzeňský kraj 
 

• vyhlášeno 5 výzev (od r. 2013)  
 

• alokováno 11 mil.Kč na podporu firem 
 

• již podpořeno cca 70 spoluprací (výběr do 
posledního kola probíhá- cca dalších 20 
spoluprací)  

 
• Leverage téměř 20 mil. Kč 

 

Poskytovatelé služeb:  
 
•Západočeská univerzita v Plzni 
•Lékařská fakulta univerzity Karlovy 
•COMTES FHT a.s. 
•VZÚ Plzeň s.r.o.  
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Služby od VO 
• Měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, výpočty.  
• Návrhy systémů či jejich prvků, konstrukčních řešení, zařízení, materiálů, 

metod nebo hardwaru.  
• Vývoj softwaru. 
• Návrhy optimalizace procesů, metod, parametrů nebo použití materiálů.  
• Modelování, simulace procesů, dějů, systémů nebo provozů 
• Návrhy aplikace nových materiálů, metod, technologických postupů, softwaru.  
• Design výrobků 

 Poskytovatelé služeb:  
 
•Západočeská univerzita v Plzni 
•Lékařská fakulta univerzity Karlovy 
•COMTES FHT a.s. 
•VZÚ Plzeň s.r.o.  
 
 



      BIC Plzeň 

       Podnikatelské a inovační centrum 

Vouchery- příklad   

• Společnost EDIP s.r.o. - odborné služby centra NTIS Fakulty aplikovaných 
věd ZČU v Plzni   

• modelování intenzit dopravy  
• výstupy - k posuzování vlivů dopravy na životní prostředí, k hodnocení 

bezpečnosti a plynulosti silničního provozu apod.  
• Inovace -  moderní přístup k procesu zjišťování a prognózování intenzit 

dopravy 
 

– Firma EDIP + ZČU v Plzni  - účast v mezinárodního projektu 
"OpenTransportNet- Spatially Referenced Data Hubs for Innovation 
in the Transport Sector" v evropském programu CIP.  

– Cíl projektu - vytvořit a zpřístupnit síť dat týkajících se dopravy co 
nejširšímu počtu uživatelů, a to v rámci celé Evropy. 
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Podpůrné programy 

• TA ČR 
• OPPIK 
• Horizon 2020 
• … 
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Publikace 
-Tištěná 
-elektronická 
-česko- anglická 
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Enterprise Europe Network 
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Horizon 2020 
• Project Factory Industry 4.0 – Manufacturing Industries  
• on 10 May in Brussels 

 
What is it about? 
In October, the work programmes 2016/2017 for the first calls for proposals under Horizon 2020 have been 
published by the European Commission. The theme "Industry 4.0" (as we name it in Germany) or "digitization 
of industry" is explicitly named as a comprehensive multidisciplinary approach and can be found in different 
calls of the program, for instance under the topics on Factories of the Future, Big Data, Advanced 

Materials and innovative design or ICT innovation for Manufacturing SMEs (I4MS). 
 
To give companies from the sectors of "manufacturing industries” and “ICT”  and research institutions the 
opportunity to prepare their project ideas in order to apply for EU programs, Berlin Partner organises in 
cooperation with the Enterprise Europe Network Berlin-Brandenburg a one-day application workshop on 10 
May 2016. 
 
The event takes place in Brussels and gives you the opportunity to 
•             optimise your project ideas in Brussels 
•             listen to experts from the European institutions that implement the new Horizon 2020 Work 
Programmes relevant for manufacturing industries and its digitization 
•             meet companies from across Europe that are looking for project partners and 
•             get personal feedback from experts from our Berlin Partner Brussels office. 
 
The Project Factory is designed to address companies and research institutions that are looking for experts’ 
and practitioners’ advice on how to structure a proposal or are searching for partners in other EU countries. 
The goal of the Project Factory is to support companies in developing a high quality and convincing EU 
funding application and in finding partners across the EU. 
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Vědeckotechnický park v Plzni 
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• Smart secure city 
• Open innovation 
• Příležitosti pro podniky / VO  
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Děkuji za pozornost! 

Kontakt: 
 
BIC Plzeň 
Riegrova 1, 306 25 PLZEŇ 
 
Tel: +420 377 235 379 
www.bic.cz 
 

http://www.bic.cz/

