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Nabídka společnosti BIC Brno partnerům
projektu RAPlus
Kdo jsme
BIC Brno je podnikatelské a inovační centrum, které působí v České republice již
přes 20 let. Svou činností a aktivitami v oblasti „Transferu technologií“
vytváříme spojovací můstek mezi výzkumnými institucemi a průmyslovými
podniky a podporujeme tím přenos inovací do praxe. Za dobu své existence
jsme odstartovali v 10 realizovaných inkubátorech 126 inovačních firem a
navázali spolupráci s více než 430 dalšími. Soustavně se věnujeme také
výzkumu celého procesu přenosu výsledků VaV do praxe, čímž se snažíme o
zvyšování konkurenceschopnosti českých podniků a výzkumných pracovišť.
Našim cílem je podporovat podnikatele v tvorbě inovačních projektů aktivním
poradenstvím, asistencí, vzděláváním či poskytováním důležitých informací.
Podílíme se na řešení problémů firem, vyhledáváme partnery pro spolupráci či
zajišťujeme jejich další rozvoj účastí v projektech financovaných
z mezinárodních, národních i soukromých zdrojů. Smyslem poskytovaných
služeb je úspora času managementu firem a snaha najít rychlé a racionální
řešení.

Co nabízíme
o Podpora spolupráce firem s výzkumem
o Vyhledání vhodného výzkumného pracoviště pro spolupráci
o Zprostředkování kontaktů mezi firmami a výzkumnými
pracovišti
o Vyhledání finančních zdrojů na tuto spolupráci
o Asistenci při přípravě projektů
o Asistenci při transferu znalostí a technologií z výzkumu do firem

o Vyhledávání potenciálních zahraničních partnerů a
zprostředkování kontaktů
o Zprostředkování krátkodobých či dlouhodobých odborných stáží
studentů ve firmách
o Inovační vzdělávání
o a další služby dle individuálních potřeb firem

Co hledáme
o Firmy, které chtějí dále rozvíjet a inovovat
o Firmy, které mají nové potenciální projekty, k jejichž
uskutečnění je zapotřebí odborníků
o Firmy, které hledají finanční zdroje na rozvoj svého podnikání
o Výzkumná pracoviště, které hledají vhodné firmy do svých
výzkumných projektů
o Nadané studenty na stáže

S kým spolupracujeme
o Technologické centrum AV ČR
o Masarykova univerzita
o Vysoké učení technické v Brně
o Mendelova univerzita v Brně
o Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

o Centrum dopravního výzkumu v.v.i.
o CzechGlobe v.v.i.
o Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
o Kania Sedlák Smola, patentová a známková kancelář
o VTP Brno, a.s.
o European & Business Innovation Centre (EBN)
o Společnost vědeckotechnických parků ČR
o Asociace výzkumných organizací (AVO)
o Inovace v dopravě, občanské sdružení
o Svaz průmyslu a dopravy ČR
o Krajská hospodářská komora jižní Moravy
o Regionální hospodářská komora Brno
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