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CÍL KREATIVNÍHO INKUBÁTORU 

• přispět k ekonomickému a sociálnímu rozvoji 
Plzně a Plzeňského kraje prostřednictvím: 

 

– zvýšení konkurenceschopnosti subjektů KKP 

– rozvoj místních talentů v KKP 

– propojením inovací KKP s ostatními silnými 
odvětvími regionu 



KDE JSME 



KDE BUDEME 

 



KDE BUDEME 



 
DEPOT /creative 
zone/ 

CREATIVE 
INCUBATOR 

Crowdsourcing 
platform 

EVERFUND 

Co-working 
space  

WO—CO 
HUSOVKA 



SEGMENTY KLIENTŮ  
 

Kreativci 

Firmy 
poptávající 

netechnologické 
inovace 

Poskytovatelé 
veřejné podpory 

Studenti 
středních a 

vysokých škol  

Kreativní rodiče 
(matky) 



= smysl existence inkubátoru.  

= profesionálové z KKP se 
zkušenostmi a úspěchy, dokáží řídit 
komerční projekt 

Kreativci 



Potřeby:  

 
• neznalost principů fungování 

globálního trhu a nezkušenost 
s přípravou business plánů/modelů 

• malá schopnost systematické a cílené 
prezentace podnikatelských záměrů 

• neznalost svých zákazníků 

• špatný přístup ke kapitálu potřebnému 
k rozvoji podnikání v KKP  

• nedostatek vhodných a cenově 
dostupných pracovních prostor   

• špatná orientace v právních a 
administrativních požadavcích 
spojených s podnikáním 

Kreativci 



Kritéria výběru 

Jsme 
dva 

Máme 
jedinečný 

nápad Chceme 
podnikat 

Jsme skvělí 
v tom, co 
děláme 

Kreativci 



Problémy/potřeby: 

 

• neznalost prostředí kreativních 
odvětví 

• neznalost možností, jak mohou KKO 
přispět k rozvoji jejich podnikání 

• malá schopnost vybrat vhodného 
„kreativce“ vzhledem k potřebám 
firmy  

• nedostatečné povědomí o možnosti 
rebrandingu firmy 

Firmy 
poptávající 

netechnologické 
inovace 



Potřeby: 

 

• kompatibilita programu s cíli veřejné 
podpory (s cíli dotačního programu) 

• naplnění cílů dotovaného programu 

• pozitivní publicita 

• v budoucnu by mohli přispět i 
soukromí sponzoři 

Poskytovatelé 
veřejné podpory 



Vysoké školy: 

 
• Fakulta designu a umění 

Západočeské univerzity v Plzni  

• pražské a další české vysoké 
školy 

Střední umělecké školy  
(zaměření na SŠ z Plzeňského 
kraje):  

 
• Střední odborná škola obchodu, 

užitého umění a designu v Plzni 
• Soukromá střední 

uměleckoprůmyslová škola - 
Zámeček, s.r.o. v Plzni 

• Konzervatoř Plzeň 

Studenti 
středních a 

vysokých škol  



Potřeby: 

 

• prezentace semestrálních a 
absolventských prací v atraktivním 
prostředí, ve kterém díla uvidí nejen 
návštěvníci školy, ale i odborná a 
široká veřejnost 

• hledání praxí a kontaktů pro první 
pracovní zkušenosti 

Studenti 
středních a 

vysokých škol  



Potřeby: 

• místo, kde by si mohly děti hrát a ony 
(i) se u toho věnovat svým zájmům 
případně práci 

• hledání komunity podobně 
smýšlejících lidí 

• atraktivní místo pro setkávání s přáteli 

• možnost rozvíjet své dovednosti, 
poznávat nové věci  

• sdílený pracovní prostor mimo domov 

Kreativní rodiče 
(matky) 



 

 

NABÍDKA SLUŢEB 

 

pro  
Kreativce 

ZRALÉ PRO INKUBACI 

NEZRALÉ PRO INKUBACI 



 

 

• Individualizovaná podpora koučů z KKP při rozvoji podnikání:  

o identifikace segmentu zákazníků 

o nalezení správných distribučních kanálů 

o komunikační mix 

o nastavení struktury příjmů 

• Pomoc proniknout na zahraniční trhy  

• Poradenství v daňové problematice, účetnictví, právních otázkách atd.  

• Kontakty na důležité aktéry KKO z ČR a z německého příhraničí  

• Poradenství s přístupem ke kapitálu 

o finančních nástrojů v programovacím obdobím 2014 – 20  

o možnost propojení s crowdfundingovou platformou Everfund  

• Kreativní pracovní prostředí inkubátoru v prostředí plzeňského DEPA  

• Status spojený se značkou Plzně EHMK 2015  

• Maker space ?? 

 

NABÍDKA SLUŢEB 

 
pro  

Kreativce 

ZRALÉ PRO INKUBACI 



 

 

NABÍDKA SLUŢEB 

 
pro  

Kreativce 

NEZRALÉ PRO INKUBACI 

• účast na akcích propojujících jednotlivé aktéry KKP a další odvětví, a na 

prezentacích úspěšných podnikatelů v KKP 

• možnost prezentace výrobků a služeb 

• vhodné prostory k práci na dobré adrese přístupné 24 hodin denně (zralí 

kreativci budou mít přednost)  

• kurzy „jak podnikat“ 

 



 

 

NABÍDKA SLUŢEB 

 pro  

Firmy 
poptávající 

netechnologické 
inovace 

• poradenství při outsourcingu netechnologických 

inovací 

• propojování s jiným světem kreativní komunity 

• spojení s image Plzeň2015 

 



 

 

NABÍDKA SLUŢEB 

 pro 

Poskytovatele 
veřejné podpory 

• napojení na kreativní komunitu 

• zviditelněný projekt spojený s akcí evropského 

významu 

• dobře zadministrovaný projekt 

 



 

 

NABÍDKA SLUŢEB 

 pro  

Studenty 
středních a 

vysokých škol  

• prostor na prezentaci studentských prací, spojený 

s akcí evropského významu  

• účast na akcích, prezentacích úspěšných kreativců 

evropského významu 

 



 

 

NABÍDKA SLUŢEB 

 pro 

Kreativní rodiče 
(matky) 

• možnost strávení času v atraktivním prostředí bez 

nutnosti starat se o děti (ty jsou v dětském koutku) 

• zájmové kurzy pořádány kreativci a trendy řemeslníky 

(např. šití, kaligrafie...) 

• atraktivní místo k práci mimo domov spojené s 

odložením dětí do dětského koutku 

 



K DISKUSI 

• Zacílení na celou ČR, nejen na Plzeňský kraj? 

• Jak dlouho by měl inkubační proces trvat?  

• Jak tvrdá by měla být kritéria? 

• Jak by měly být nastaveny poplatky? 

• Měla by účast v inkubaci být vázána na 
pronájem sdílené kanceláře v DEPU? 

 



 

PŘiJDŤE NÁS NAVŠTÍVIT V ROCE 2015 
mixovam@plzen2015.cz, tel: 601 375 094 

mailto:mixovam@plzen2015.cz

