
Síť pro podporu efekti vního transferu
výsledků výzkumu a vývoje do praxe

eseMise
dpora spolupráce partnerských univerzit a veřejných výzkumných dpora spolupráce partnerských univerzit aPodpora spolupráce partnerských univerzit a veřejných výzkumných

insti tucí s aplikační sférouinsti tucí s aplikační sférouinsti tucí s aplikační sférou.

VizeVizeVize
Vyšší vzájemná spolupráce mezi partnerskými univerzitami na straně Vyšší vzájemná spolupráce mezi partnerskýmVyšší vzájemná spolupráce mezi partnerskými univerzitami na straně
nabídky a aplikační sférou na straně poptávky a efekti vní přenos poznatknabídky a aplikační sférou na straně poptávky aplikační sférou na straně poptávky a efekti vní přenos poznznatků, oznatků,
znalostí , služeb, výsledků výzkumu a vývoje a informací z aznalostí , služeb, výsledků výzkumu a vývojnalostí , služeb, výsledků výzkumu a vývoje a informací z akad cké doz akademickéí z akademické

slové sféry.průmyslové sféryprůmyslové sfé

CílCílCíl
Pomocí partnerské sítě zabezpečit efekti vní propojení Pomocípartnerské sítě zabez ečit efekti vPomocípartnerské sítě zabezpečit efekti vní p opojení nabídky ení n bídky odborných abídky 

nických služeb partnerských univerzit a výzkumnýcnických služeb artnerský h unitechnických služeb partnersk h univerzit a výzkumnýých a vývojových ých
pracovišť s poptávkou podnikatelského a veřejného sektoru.pracovišť s poptávkou podnikatelsképracovišť s poptávkou podnikatelského a veřejného sektoruru.ru.

agent.vsb.czggHlavní výstupyHlavní výstupyHlavní výstupy
•• Model technologických skautů (TS) a kontaktních manažerů (KM)Model technologických sModel technologických skau
• Nabídkový a poptávkový portál AGENTNabídkový a poptávkovýabídkový a poptávkový
• Kontaktní kancelář sítě AGENT zajišťující profesionální zprostředko-Kontaktní kancelář sítě ntaktní kancelář sítě

vatelské službyvatelské službatelské služ
• Vzdělávací a školící akti vity, pracovní stážeVzdělávací a školící Vzdělávací a školíc
• Inovace procesu komercializaceInovace p ocesuprocesu

Přidaná hodnota projektuřidaná hodnota Přidaná hodnot
• Zmapování potenciálu a potřeb vývojových a výzkumných pracovišť apování Zmapování p

pomocí sítě TS a KMpomocípomocí sítě
• Zajištění online přístupu k nabídce výstupů vývojových a výzkumných ZajištZajištění 

akti vit sítě AGENTaktivaakti vit sí
•• Zřízení centrálního kontaktního místa s podporou kontaktních mana-ZZřízení Zřízení

žerů a virtuálního informačního systémužerů a virtrů
• Zefekti vnění a rozšíření služeb z oblasti  komercializaceefekti vněefe

Přínosy pro partnerské univerzity a veřejné výzkumné insti tucePřínosy pro part ePřínos
• Posílení komerčního potenciálu – podpora inovacíPosílení komerčn
• Možnost rozšíření znalostí  v oblasti  komercionalizace výsledkůMožnost rozšířen
••• Pomoc při navazování / realizaci spolupráce s podnikyPomoc při navazová
•• Zvýšení presti že univerzityZvýšení presti že univ
•• UznáníUznání

Přínosy pro aplikační sféruPřínosy pro aplikační sfér
•• Přiblížení nabídky specializovaných služeb výzkumných a vývojových Přiblížení nabídky specializo ových

pracovišť a jejich technického vybavenípracovišť a jejich technickéh
•• Usnadnění přístupu ke spolupráci s akademickou sférouUsnadnění přístupu ke spolu
•• Možnost využití  centrálního kontaktního místa a interakti vního por-Možnost využití  centrálního o po

tálu pro navazování smluvních kontraktůtálu pro navazování smluvních k
•• Zefekti vnění přenosu informací a znalostí  mezi akademickou a apli-Zefekti vnění přenosu informací a a l

kační sféroukační sférou

Kontaktní kancelář:Kontaktní kancelář:
Podnikatelský inkubátor VŠB-TU OstravaPodnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostr
Studentská 6202/17, 708 00 Ostrava-PorubaStudentská 6202/17, 708 00 Ostrava-P
tel: 597 329 010, mobil.: 603 565 918tel: 597 329 010, mobil.: 603 565 918
e-mail: agent@vsb.cz, web: agent.vsb.cze-mail: agent@vsb.cz, web: agent.vsb.c
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