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Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s.

Program, který pomáhá
rozvíjet vaše podnikání

Pro koho je program určen?

Hlavní přínosy pro podnikatele:

Malé a střední firmy (MSP) se sídlem nebo
provozovnou v Moravskoslezském kraji.

společná identifikace problému bránícího dalšímu
rozvoji firmy,

Firmy s vlastním produktem nebo službou,
ideálně s vysokou mírou inovace.

nalezení řešení problému ve spolupráci
s expertem,
know-how od zkušeného praktika, ne teoretika,
svoboda ve způsobu realizace spolupráce firmy
a experta,
minimalizace rizik pro podnikatele,
profinancování služby ze strany MSIC,
minimální a rychlá administrativa
(2 dokumenty A4).

Oblasti, které program Expand pomáhá řešit:
Organizace

Rozvoj podnikání a prodeje

Financování

Spolupráce

Nástupnictví, přenesení
odpovědností na
zaměstnance, inovace
firemních procesů,
využití ICT, apod.

Zpracování strategie, dotažení vývoje, uvedení
výrobku na trh, vyhledání nových zákazníků,
podpora exportu, automatizace výroby, nárůst
výrobních kapacit, apod.

Profinancování
rychlého růstu (např.
propojení s investory),
refinancování závazků,
apod.

Vyhledání
strategického
partnera, napojení
na zahraniční podnik,
výzkumný ústav,
univerzitu, apod.

V čem konkrétně vám můžeme v rámci programu Expand pomoci?
Pomůžeme identifikovat
klíčový problém firmy,

vyhledáme a zajistíme
kvalitního experta,

pomůžeme nastavit
konkrétní cíle,

zaplatíme práci experta
v dohodnutém rozsahu

jehož vyřešením
podnikatel překoná
zásadní bariéru bránící
dalšímu rozvoji firmy;

který díky odborným
zkušenostem ve stejném,
nebo podobném oboru
bude schopen podnikatele
efektivně inspirovat;

kterých má být
spoluprací dosaženo,
včetně vyhodnocení
přínosů pro firmu;

a tím dáme nutným
změnám prioritu,
podpoříme jejich
zavedení a současně
eliminujeme finanční
rizika pro firmu.

Forma spolupráce
• vyhledání experta • schválení cílů
• monitorování a vyhodnocení spolupráce
• profinancování experta
• pomoc při nastavení cílů

Platba

Expert

Faktura

Prezentace výstupů

• sdílení know-how
• mentoring klienta

Klient

Podpora de minimis

• definice cílů
• odpovědnost za řízení experta
a za implementaci výstupů

Služby

Rozsah podpořené spolupráce
Podpora je poskytována v režimu
de minimis

1. fáze

Analýza problému, návrh řešení, zahájení realizace
Celkový rozsah až 40 hodin
Expert zaplacen z 80% z prostředků MSIC, klient
hradí 20% spoluúčast na nákladech

2. fáze

Realizace navržených změn
Dosažení konkrétních přínosů
Celkový rozsah až 80 hodin
Expert zaplacen z 50 % z prostředků MSIC,
z 50 % z prostředků klienta

Průběh spolupráce:

1

Identifikace problémů
firmy (MSIC a klient)

6

Osobní setkání, definice
konkrétních cílů, sepsání
žádosti (klient, expert, MSIC)

2

Výběr prioritního
problému, který bude
řešen (MSIC a klient)

7

Realizace spolupráce
v rozsahu programu
Expand (klient a expert)

3

Specifikace požadavků
na vhodného experta
(MSIC a klient)

8

Vyhodnocení
spolupráce a výstupů
(klient, expert a MSIC)

4

Oslovení vhodných
expertů (MSIC)

9

Fakturace a platba
(expert, MSIC)

5

Výběr experta (klient)

Reference firem
„Program Expand je zcela unikátní v tom, že pomáhá
velmi rychle řešit firmám problémy, které by samy
efektivně nezvládly. Naší firmě program pomohl v oblasti
ochrany duševních práv – vydali jsme se správnou cestou
a díky spolupráci se zkušeným expertem jsme dospěli
k důležitému výsledku.“
Jiří Rosický | ING corporation
„Přednáška nebo seminář může pomoci otevřít oči,
ale navržení konkrétních organizačních změn a jejich
rychlé uvedení do života to je něco jiného, k tomu je
potřeba expert. Expert, který umí klást otázky, ale nechá
nás, abychom si na řešení přišli sami. A to v Expandu
zafungovalo na výbornou.“
Petr Petřík | MEPAC CZ

„V rámci spolupráce jsme prošli veškeré oblasti chodu
firmy. Klíčové změny jsme nastavili v plánování a v práci
s lidmi. Bez Expandu bychom se k podnětům ke změnám
dostávali mnohem déle a bylo by obtížnější vyhradit si
pro ně čas.“
Lukáš Vlček | Webvalley

„Našim cílem bylo zajistit, aby špičkový produkt byl
podpořen stejně špičkovým marketingem, což se
podařilo. Expand nám pomohl minimalizovat rizika
spojená s profinancováním experta, díky čemuž nám
umožnil ověřit si jeho kvalitu.“
Jakub Gondek | Ollies dorty

Reference expertů
„Z vlastní zkušenosti vím, jak je důležité nenechat se
pohltit rutinou, ale pamatovat i na rozvoj společnosti.
Pro ten je nutné zvolit priority a těm se věnovat. V tom je
skvělý pohled někoho zvenčí, kdo bez provozní slepoty
to důležité označí. Program Expand pomůže s výběrem
experta vhodného pro realizaci daného úkolu, snížením
nákladů eliminuje nejistotu, zda se taková investice
vyplatí, a za velmi krátkou dobu může pomoci z původní
nejistoty vytvořit konkurenční výhodu.“

„Je skvělé, že podnikatelé mohou získat tzv. smart money
v podobě 80% dotace na experta, který jim pomůže
v růstu jejich podnikání. Za 40 hodin času experta získá
firma obrovské množství informací a know-how, které se
dají krásně v rámci časové dotace přetavit do praxe. Takže
po skončení pilotního projektu dostáváte nazpět reálné
výsledky.“
Jiří Kratochvíl | DIGITAAL.CZ

Michal Jordán
„Zní to divně, ale mám radost, když firma jde cestou
svého originálního řešení. Kopie a plagiáty nefungují.
Expand nenabízí školitele, ale odborníky s praxí, kteří
nalezení tohoto originálního řešení pomáhají.“
Jaroslav Sedlák

Pro více informací
kontaktujte:

„Největší přínos programu vidím v tom, že pomůže
firmě naplánovat a rozběhnout změny, o nichž už
nějakou dobu přemýšlela, ale stále je z nějakého důvodu
odkládala. Navíc firmám umožní získat jiný pohled na věc
od expertů, k nimž by se jinak nedostala.“
Petr Dočekal | Altevida

Michal Gavlík

Business Innovation Manager
+420 605 132 199
michal.gavlik@ms-ic.cz

Daniel Zaleski

Business Innovation Manager
+420 703 143 699
daniel.zaleski@ms-ic.cz

Těžíme z tradice, otevíráme se inovacím

www.ms-ic.cz

Program Expand poskytuje:

Sledujte nás i na:

Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a. s.
Technologická 372/2, 708 00 Ostrava-Pustkovec

