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Přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Bavorskem je velice úspěšná. Řada firem má 

přeshraniční obchodní vztahy a aktuální objem obchodů v tomto hospodářském prostoru se zdál 

ještě před několika lety nemyslitelný.

Z tohoto pozitivního vývoje profituje jak východní Bavorsko, tak i jižní a západní Čechy. Z tohoto 

důvodu si Evropský region Dunaj-Vltava v Dolním Bavorsku dal za cíl další prohlubování a rozšiřování 

ekonomických vazeb. Tato mezinárodní spolupráce nezajišťuje pouze korporacím a velkým 

společnostem skvělé možnosti rozvoje, z přeshraniční kooperace těží výrazně také startupy a mladí 

podnikatelé. 

V této brožuře naleznete inkubátory a vědeckotechnické parky z příhraničí a příslušné kontaktní 

osoby. Využijte této možnosti a staňte se součástí silné česko-bavorské zakladatelské scény.

Odpovědnost: obsah této brožury byl vytvořen s maximální pečlivostí. Vydavatel však neručí za správnost a úplnost.

Tato brožura a jednotlivé stránky z ní mohou být zveřejněny pouze se souhlasem manažerky kontaktních sítí Bavorsko – Čechy u Evropského 
regionu Dunaj-Vltava Dolní Bavorsko.

PREDMLUVA
v



Vážené dámy a pánové,

pro budoucnost našeho společného česko-bavorského hospodářského regionu má velký význam 

vznik mladých dynamických společností. Ty mají zpravidla vysoký stupeň dynamiky a inovační síly 

a jsou otevřené novému vývoji a budoucím technologiím. Obzvláště pro příhraniční regiony jsou 

to zásadní předpoklady.

Inkubátory v Dolním Bavorsku a v jižních a západních Čechách mají celou řadu skvělých kontaktů. 

Chtěl bych Vás povzbudit, abyste využili této nabídky a obrátili se na inkubátory v Dolním Bavorsku

 a v České republice, protože jsou základem naší společné ekonomické budoucnosti!

Těšíme se na to, Vás při realizaci Vašich nápadů podpořit a přejeme hodně úspěchů.

Dr. Olaf Heinrich

Prezident zemského sněmu Dolního Bavorska

Předseda Evropského regionu Dunaj-Vltava Dolní Bavorsko

prezidenta zemského sněmu

Dolního Bavorska

ÚVODNÍ SLOVO
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1 Inkubátory 
a vědeckotechnické 
parky v Dolním Bavorsku
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Inkubátor pro digitalizaci
Dolní Bavorsko (GZDN)

Sídlo: Inkubátor pro digitalizaci Dolní Bavorsko se nachází 
 na pěti místech – Pasov, Deggendorf, Landshut, 
 Pfarrkirchen a Freyung
Rok založení:  2017, resp. 2019 (Pfarrkirchen a Freyung)

Nabídka Inkubátoru pro digitalizaci Dolní 
Bavorsko pro zakladatele startupů je 
rozdělena do tří pilířů: 

workspace | events | síť.

1. Workspace
GZDN nabízí to pravé pro každý startup: 
od poštovní schránky, jako první krok 
k samostatné výdělečné činnosti, po 
coworkingový stůl a kancelář. Zaklada-
telé mohou kromě vlastního pracovního 
místa využívat i veřejné prostory ve všech 
městech působnosti. Inkubátory nabí-
zejí kuchyňky, společenské a zasedací 
místnosti a mnoho dalšího pro produk-
tivní práci a navazování nových kontaktů. 
Připojení k internetu, telefon, úklid 
a kávovar z toho vytvářejí všestranný 
bezstarostný balíček!

2. Events
GZDN pořádá mnoho různých akcí, 
osobně i online. Od know-how akcí, 
jako je řada Skills4Success, přes 
Pitch Nights až po networkingové 
akce a Business Angel večery. Akce 
umožňují perfektní příležitost pro další 
vzdělávání, networking a pro propagová-
ní vlastního startupu. 

3. Síť
GZDN-Community se všemi nájemci, 
startupy, sponzory a zainteresovanými 
stranami je neuvěřitelným obohacením 
pro každého zakladatele. Každá lokalita 
má navíc celou řadu kontaktů na místní 
firmy, hospodářské komory, asociace 
a vědu. Nový startup se tak může propojit 
přímo v místě a poznat nové partnery, 
kolegy, zákazníky, zainteresované strany 
a dokonce i investory!

Požadavky:
Startupy, které splňují následující kritéria, 
se mohou ucházet o kanceláře a stálý 
pronájem pracovního místa v CoWorking 
v GZDN:

 • mladší 5 let,
 • digitální a inovativní,
 • vývoj vlastního produktu.

Maximální doba pronájmu je pět let 
na základě ročních smluv, které lze po 
úspěšném projednání prodloužit.

Kontaktní osoba
Tamara Schneider  
+49 851 396 670
info@gzdn.de
www.gzdn.de
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INN.KUBATOR Pasov
Adresa:  Innstraße 69b, D-94032 Pasov
Rok založení:  2017

Na 1.100 m² v prestižní lokalitě bu-
dete podpořeni akcemi, workshopy, 
kancelářemi a coworkingovými pracov-
ními prostory, stejně jako bezplatným 
koučováním a individuálním pora-
denstvím. Nová moderní budova nabízí 
perfektní místo pro Vaši činnost. S řekou 
Inn za zády a sprchou v prvním patře 
nestojí sportovní přestávce na oběd nic   

v cestě! V coworkingovém prostoru 
INN.ovativ byl také instalován fotokoutek - 
doplněný o greenscreen, fotoboxy 
a prstencové světlo. Pro ty, kteří už mají 
dost home office, jsou nabízeny praktické 
vstupenky pro 10 vstupů na coworkin-
gová pracoviště a tím zajištěna dokonalá 
cesta k produktivnímu pracovišti!

Kontaktní osoba
Tamara Schneider 

 tamara.schneider@innkubator.de 
+49 851 396 670

www.innkubator.de
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Adresa:  Ulrichsberger Str. 17, D- 99469 Deggendorf
Rok založení:  2000

ITC1 Deggendorf

Kontaktní osoba
Thomas Keller

 thomas.keller@itc-deggendorf.de 
+49 991 3628 600

www.itc-deggendorf.de

V Inovativním technologickém kampusu 
v Deggendorfu (ITC1) se setkávají zakla-
datelé, startupy a mladé společnosti s již 
zavedenými high-tech firmami.
Jako technologicky orientovaný business 
park nabízí ITC1 všem zakladatelům, 
mladým společnostem a firmám, kte-
ré mají zájem se usídlit v nákladově 
a infrastrukturně optimalizovaném 
prostředí, variabilní, multifunkční 

kanceláře, výrobní, výzkumné a vývojové 
plochy a dále zasedací a společenské 
místnosti na 13.500 m². Ve smart inku-
bátoru mají „kreativní mozky“ a startupy 
stejně jako podnikatelé příležitost začít 
ve flexibilním coworkingovém prostoru, 
pronajmout si malou kancelář, využít za-
sedací a kreativní místnost a těžit z mnoha 
další výhod inkubátoru.
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Adresa: Kiem-Pauli-Straße 8, D-84036 Landshut
Rok založení:  2017

LINK – inkubátor Landshut

Kontaktní osoba
Sebastian Öllerer

 oellerer@link-landshut.de 
+49 163 6372989

www.link-landshut.de

LINK - digitální inkubátor v Landshutu 
nabízí prostor pro uskutečnění Vašich 
nápadů. Nová moderní, flexibilní budova 
s mnoha službami se nyní nachází 
v blízkosti univerzity v Landshutu – opti-
malizovaná tak, aby pomohla začínajícím 
podnikatelům. Není nabízena pouze 
komplexní kancelářská infrastrukturu, ale 
také i možnost práce na určitý čas.

Kromě prostoru, který je koncipován pro 
pracovní činnost, si můžete též trochu 
odpočinout v sedacích vacích nebo krát-
ce vypnout při malém zápase ve stolním 
fotbálku. Ani praktická činnost není opo-
menuta. Laboratoř umělé inteligence se 
nachází ve 2. patře, kde můžete zkoumat 
a experimentovat s inovativními techno-
logiemi v této oblasti.
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Sídlo:  Pfarrkirchen, GreG Rottal-Inn e.V.
 Freyung, GreG Freyung-Grafenau e.V.

Rok založení:  2020 (zahájení, založení spolku 2019)

GreG, inkubátor pro digitalizaci

Přeshraniční inkubátor GreG zakládá udržitelné, přeshraniční startupové ekosystémy 
na dvou místech. Ve spolupráci s Českou republikou a Rakouskem propojuje projek-
ty a nabídky pro startupy, zájemce o založení firmy a etablované firmy v příhraničí.
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Adresa:  Grafenauer Straße 22, D-94078 Freyung
Rok založení:  2019 (otevření 2020)

GreG Freyung-Grafenau

Kontaktní osoba
Stephanie Fichtl
 frg@greg.bayern 
+49 8551 57 450

www.greg.bayern/frg

GreG Freyung-Grafenau je inkubáto-
rem pro zakladatele v Bavorském lese. 
Přeshraniční kontakt se startupy a part-
nery v České republice se aktivně formuje 
v rámci společných akcích, projektů 
a nabídek. Na zhruba 250 m² je vytvořeno 
ideální prostředí coworkingových pracov-
ních míst, kanceláře pro startupy, 
community prostor s kávou, střešní 
terasou a špičkově vybavená konferenční 
místnost pro rozvoj inovativních startupů. 

Krátké vzdálenosti k regionálním rozho-
dujícím činitelům otevírají v inkubátoru 
dveře a perspektivy pro úspěšné založení 
a růst v okrese Freyung-Grafenau. Vývojáři 
digitálních nápadů a obchodních modelů 
se setkávají se silnou sítí partnerů, eta-
blovaných společností, podporovatelů, 
kontaktních osob a především stejně 
smýšlejících lidí, kolegů a vzorů.
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Adresa:  Okresní úřad Rottal-Inn, Ringstraße 4-7, 
 D-84347 Pfarrkirchen (poštovní adresa)
 Rottpark 22, D-84347 Pfarrkirchen (návštěvní adresa)
Rok založení:  2019      

GreG Rottal-Inn

Kontaktní osoby

Martin Siebenmorgen, 
Christine Schnellhammer

greg@rottal-inn.de 
+49 8561 9869380

www.greg.bayern/greg-rottal-inn

„GreG Rottal-Inn“ je digitální inkubátor 
ve středu Pfarrkirchenu a v srdci Dolního 
Bavorska. Je to místo, kde kreativní osoby 
najdou ideální infrastrukturu pro budo-
vání svých startupů. DENKFABRIK – tak se 
jmenuje nová budova. Za starými zdmi 
bývalé pošty jsou vytvořeny nové prostory. 
V DENKFABRIK je 400 m² ve dvou pod-
lažích. Moderní coworkingová pracoviště, 

kvalitní IT infrastruktura a funkční nábytek 
zajišťují produktivní pracovní atmosféru. 
Zasedací a kreativní místnost a kavárna ve 
stejné budově nabízejí ideální prostředí pro 
výměnu nápadů s ostatními zakladateli 
a pro navázání kontaktů s místními firmami.
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Adresa:  Europaring 4, D-94315 Straubing
Rok založení:  1998

Technologické centrum 
a inkubátor Straubing-Sand

Kontaktní osoba
Stefan Niedermeier

 stefan.niedermeier@hafen-straubing.de 
+49 9421 785 150

www.tgz-straubing.de

Technologické centrum a inkubátor 
v BioCampusu v přístavu Straubing-Sand 
nabízí v Bavorsku unikání inspirativní 
prostředí pro mladé společnosti mezi 
zavedenými společnostmi a novými ná-
pady, průmyslem, přístavem a inovacemi.
Technologické centrum a inkubátor 
nabízí široké a flexibilní portfolio pro 
startupy: od 25 m² po větší jednotky až 
po standardní laboratorní prostory S1 
a mimořádně vysoké dílny. V roce 2024 
je plánováno rozšíření o nové flexibilní 
kanceláře, laboratoře a konferenční míst-
nosti. Kromě toho se s BioCampusem 

v blízkosti je posílen profil přístavu jako 
místo pro bioekonomiku. Otevření této 
skale-up insfrastruktury pro průmyslovou 
biotechnologii, kterou využijí i startupy, je 
plánována na konec roku 2024.
Inkubátor nabízí nájemcům kromě 
různých možností prostorů prestižní 
adresu, konferenční a zasedací místnos-
ti, restauraci a také různé služby (např. 
recepce, pošta, konferenční servis, facility 
management). V současné době je za-
sídleno více než 40 mladých společností.
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Adresa:  Am Steinfeld 12, D-94065 Waldkirchen
Rok založení:  1998

IGZ Waldkirchen

Kontaktní osoba
Rosemarie Grünberger

 office@igz-waldkirchen.de 
+49 8581 9710

www.igz-waldkirchen.de

Inovační a zakladatelské centrum IGZ se 
zaměřuje na pronájem komerčních pro-
stor začínajícím a mladým podnikatelům. 
Partneři jako Hospodářská a průmyslová 
komora, banky nebo nadace Hanse Lind-
nera podporují, doprovázejí a po-
skytují pomoc od fáze konceptu až po 

realizaci. Pronájem je možný pro zakla-
datele a mladé společnosti, které jsou 
v 2-leté začínající fázi. Doba pronájmu je 
v současné době pět let a poté může být 
na požádání prodloužena až na osm let.
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2 Inkubátory 
a vědeckotechnické 
parky v Jihočeském kraji
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Adresa:  Lipová 1789/9, 370 05 České Budějovice 
Rok založení:  1998

Jihočeský vědeckotechnický park

Akciová společnost Jihočeský 
vědeckotechnický park (JVTP) byla 
založena Jihočeským krajem za účelem 
podpořit intenzitu, kvalitu a rychlost 
šíření inovací a transfer technologií 
do hospodářské praxe regionu. Posláním 
a smyslem JVTP je primárně podpora 
podnikání v regionu. JVTP poskytuje 
inovačním firmám a startupům zázemí 
v podobě vybavených laboratoří, kanceláří, 
konferenčních prostor či technologických 
hal a zároveň zasídleným firmám zajišťuje 
vše potřebné k jejich činnosti. K dopro-
vodným službám JVTP patří realizace 
programů a projektů na podporu me-
zioborové spolupráce v Jihočeském 
kraji, podporu nových trendů, podporu 
digitální transformace a podporu podni-
katelských nápadů. Součástí služeb JVTP 
je také dotační poradenství a poradenství 
v oblasti síťování mezi podniky, organiza-

cemi z oblasti vědy a výzkumu, expertními 
poradci a institucemi. K pronájmu za 
zvýhodněných podmínek jsou připraveny 
univerzální kancelářské a laboratorní 
prostory vybavené nábytkem a přístroji, 
ale i prostory poloprovozního charakteru, 
v nichž může nájemce otestovat podnika-
telské myšlenky v podmínkách blížících 
se reálnému provozu. Aktivity žadatele 
o zasídlení musí mít povahu moderních 
aktivit s nízkým podílem surovinových 
a energetických vstupů v objemu finálního 
produktu a ceně, bez nadměrné dopravní 
zátěže areálu.  
Odborné zaměření činností žadatele není 
omezeno, preferovány jsou žadatelé, kteří 
využijí kapacit regionálních vysokých škol 
nebo výzkumných organizací. Doba zasíd-
lení je tři roky, v odůvodněných případech 
s možností prodloužení.

Kontaktní osoba

Mgr. František Mlčák
 reditel@jvtp.cz 
+420 383 579 111
www.jvtp.cz
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3 Inkubátory 
a vědeckotechnické 
parky v Plzeňském kraji
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Vědeckotechnický park Plzeň
Adresa:  Teslova 1202/3, Skvrnaňy, 301 00 Plzeň
Rok založení:  2005 (dokončení komplexu 2022)

Vědeckotechnický park v Plzni je klíčovým 
rozvojovým projektem iniciovaným a rea-
lizovaným městem Plzeň. Je lokalizován 
v jedné z nejúspěšnějších průmyslových 
zón v České republice, v Městském indus-
triálním parku Plzeň Borská pole 
v blízkosti Západočeské univerzity. 
Více než 10.000 m² kancelářských, 
poloprovozních a laboratorních ploch 
tvoří moderní infrastrukturu na podporu 
výzkumu, vývoje a inovací. Hlavními cíli 
je podpora nově vznikajících firem či roz-
víjejících se malých a středních podniků, 
které budou zdrojem nových pracovních 
příležitostí; propojení a rozvoj existující 
vývojové struktury Vědeckotechnického 
parku v Plzni s univerzitním prostředním 
a průmyslem, posílení komercializace 

výsledků výzkumu, motivace potenciálu 
středoškolsky, vysokoškolsky či jinak 
odborně vzdělaných pracovníků, aby 
neodcházeli mimo region či mimo Českou 
republiku, nýbrž trvalý a dlouhodobý
rozvoj v regionu; navázání a propojení 
výzkumné a vývojové činnosti s firmami 
a projekty působícími v rámci Evro-
py i světa a  návrat na přední pozice 
ve výzkumu a vývoji v pro Plzeň tradičních 
oborech a podpora spojení města Plzně 
s výzkumem, vývojem a výrobou zejména 
v oblastech energetických investičních 
celků, strojírenství a informačních techno-
logií. Inkubace ve Vědeckotechnickém par-
ku v Plzni formou zvýhodněného nájmu je 
možná na dobu určitou max. tři roky.

Kontaktní osoba

Lenka Vošvrdová
 lenka.vosvrdova@vtpplzen.cz 

+420 725 754 417
www.vtpplzen.cz | www.6thriver.cz
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Adresa:  Riegrova 1, 301 00 Plzeň
Rok založení:  1992

BIC Port Kontaktní osoba
Radka Hrabětová

 rezervace@bicport.cz 
+420 739 095 290

www.bicport.cz

BIC Port - cowork v centru Plzně - nabízí 
malým týmům i jednotlivcům zázemí 
v podobě kanceláře, samostatného pra-
covního místa nebo zasedačky. Za cenu, 
která mile překvapí, je možné získat plně 
vybavený prostor pro práci, ve kterém 
není nutné starat se o provozní záležitosti. 
Stačí si přinést notebook a začít pracovat. 
Chcete-li udělat dobrý dojem na návštěvu 
nebo obchodního partnera, pronajměte 
si zasedačku. BIC Port vytváří komunitu 
lidí využívajících virtuální realitu, big data, 
umělou inteligenci nebo strojové učení 

apod. Cowork provozuje Podnikatelské 
a inovační centrum BIC Plzeň, které sídlí 
o patro výš. Je tak možné využít přímé 
spojení s konzultanty, kteří Vám rádi 
pomohou s rozvojem Vašeho podnikání.
BIC Port spouští také inkubační program 
pro nově nebo nedávno založené inovační 
firmy / startupy z regionu. Kromě mento-
ringu při vytváření podnikatelském záměru 
budou mít inkubované týmy možnost zís-
kat za zvýhodněných podmínek komerční 
služby na míru jejich potřebám. Doba 
inkubace je stanovována individuálně.
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Adresa:  Dominikánská 4, 301 00 Plzeň
Rok založení:  1997

SITPort
SIT Port provozovaný Správou 
informačních technologií města Plzně 
je „přístav“ pro technické nadšence, 
kteří hledají místo k zakotvení a „přístav“ 
pro všechny, kteří chtějí vyplout novým 
směrem. SIT Port, jako každý přístav, je 
kotel lidí různých příběhů, vizí a nápadů. 
Je místem, kde lze zakotvit a naplánovat 
nové cesty, odkud vyplouvají velké i malé 
lodě za obchodními cíli ve světě nebo jen 
tak pro potěšení z plavby s přáteli. 
SIT Port je spojovatelem potřeb a řešení, 
je to port otevřený pro komunikaci in & 
out. Je zde budována technická komu-
nita: SIT Port vytváří platformu, kde se 
techničtí nadšenci potkávají s profesio-
nálními mentory a nejrůznějšími odbor-
níky z praxe. Studentům a mladým lidem 
je nabízen prostor pro tvoření. Jsou orga-
nizovány zajímavé projekty, díky kterým 
mohou rozvíjet svůj talent. SIT Port 
podporuje začínající podnikatele, nabízí 
potřebnou oporu při rozjezdu vlastního 
businessu – mentoring, odborné pora-
denství, workshopy, zázemí, zafinanco-
vání prototypu aj. Poskytuje zázemí pro 
každého, kdo hledá prostory k bastlení, 

sdílenou kancelář nebo moderní vybave-
ní na výrobu prototypu. Členové komu-
nity mohou zdarma využívat moderně 
vybavené zázemí SIT Port Garage. V rámci 
činnosti je podpořena také nezisková or-
ganizace Techheaven, která v městském 
technologickém parku provozuje cowor-
kingové centrum. Podmínky k zasídlení 
nejsou striktně stanoveny, zasídlení je 
spíše spojeno se zaměřením startupu na 
nové technologie a inovace. Doba inku-
bace je stanovována individuálně.

Kontaktní osoba

Tomáš Cholinský
 sitport@plzen.eu 
+420 378 035 541

www.sitport.cz
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TechTower
Adresa:  Dominikánská 4, 301 00 Plzeň 
Rok založení:  2022

TechTower, park pro inovativní techno-
logicky orientované firmy, který začne 
působit od roku 2022 a bude provozován 
Správou informačních technologií města 
Plzně, bude unikátní prostor pro inováto-
ry, technologické nadšence, programá-
tory a začínající podnikatele. TechTower 
bude poskytovat flexibilní kancelářské 

a coworkingové prostory, restauraci 
i kavárnu, zázemí pro konference a work-
shopy, sdílené dílny a experimentální vy-
bavení pro nápady, které mohou změnit 
svět. Bude navazovat na unikátní ekosys-
tém Rozvoje talentů a Inspirace podniká-
ní, který v Plzni vznikl.

Kontaktní osoba
Tomáš Cholinský 
 info@techtower.cz 
+420 602 414 111

www.techtower.cz
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Adresa:  Průmyslová 1298, 334 41 Dobřany
Rok založení:  2018

Vědeckotechnický park COMTES FHT

Kontaktní osoba
Ing. Pavel Šuchmann

 pavel.suchmann@comtesfht.cz 
+420 377 197 305

www.vtpcomtes.cz

Vědeckotechnický park COMTES FHT 
v Dobřanech nabízí startupům a firmám 
podnikajícím ve strojírenství i v dalších 
průmyslových oborech k pronájmu 
kancelářské a výrobní prostory včetně 
sdílené infrastruktury (zasedací místnos-
ti, konferenční sál aj.) o celkové výměře 
2.380 m². Vědeckotechnický park je 
umístěn v bezprostřední blízkosti sídla 
výzkumné organizace COMTES 

FHT a.s., která je zároveň provozovatelem 
vědeckotechnického parku. Nájemci 
prostor ve vědeckotechnickém parku 
získají kromě kvalitního zázemí pro své 
podnikání také projektové, ekonomické 
a obchodní poradenství, finanční podpo-
ru na laboratorní analýzy, testy, měření, 
technické konzultace a další služby po-
skytované provozovatelem.
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4 Inkubátory 
a vědeckotechnické parky 
v Karlovarském kraji
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Podnikatelský inkubátor Kanov
Adresa:  Závodní 278, 36018 Karlovy Vary 
Rok založení:  2007

Komplexní projekt Podnikatelský inkubá-
tor KANOV zahrnuje 5 etap, v rámci nichž 
je postupně budována inovační infra-
struktura a prostředí pro podporu inova-
tivního podnikání v Karlovarském kraji. 
Projekt zahrnuje vybudování čtyř provoz-
ních hal a dvou administrativních budov 
ve třech větších městech v Karlovarském 
kraji s celkovou plánovanou podlaho-
vou plochou přes 15.000 m².  Cílem je 
vybudovat v Karlovarském kraji vzájemně 
propojenou síť inovační infrastruktury 
jako jedné z podmínek pro další rozvoj 
inovačního potenciálu Karlovarského 
kraje. Realizací celého projektu vznikne 

v Karlovarském kraji jediná regionální 
inovační infrastruktura tohoto rozsahu.
Podnikatelský inkubátor KANOV 
představuje inovační infrastrukturu, která 
bude pokrývat svými službami celý Karlo-
varský kraj. Sídlo, resp. centrála Podnika-
telského inkubátoru KANOV je v Karlových 
Varech a ve městech Ostrov a Cheb budou 
další dvě “pobočky” Podnikatelského 
inkubátoru KANOV. Podmínkou zasídlení 
je jakákoli inovační technologie, kterou 
firma vlastní nebo na ní pracuje, nejlépe 
začínající startup. Doba možného zasídle-
ní je tři až pět let, po dohodě možné déle.

Kontaktní osoba
Ing. Petr Haak 

 petr.haak@kanov.cz 
+420 353 440 200

www.kanov.cz
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Jerus
Adresa:  Chebská 43/48, Karlovy Vary
 (Sídlo společnosti: Samcova 1177/1, CZ-Praha)
Rok založení:  2007

Zdevastovaný areál koupila v roce 2007 
společnost JERUS a.s. a začala zde 
rozsáhlou rekonstrukci celého areálu 
(historicky v projektové dokumentaci 
používaný název „Areál Cink“, později 
nahradil název „Dvorana“). V současné 
době je areál zcela zrekonstruován 
a naše společnost JERUS a.s. zasídleným 
firmám v areálu poskytuje veškeré služby 
potřebné k jejich růstu a rozvoji. Lokalita 
se nachází při ulici Chebská v Karlových 
Varech, část Dvory. Jedná se o původní 
uzavřený areál se dvěma vjezdy. Záměrem 

projektu bylo zkvalitnit již nevyhovující 
podmínky pro drobnou výrobu a provést 
celkovou rekonstrukci a opravy výrob-
ních hal i správních a kancelářských částí 
areálu, což bylo dokončeno v roce 2015. 
V tomto roce areál Dvorana také obdržel 
jednu z prestižních cen v soutěži Stavby 
Karlovarského Kraje. 
Podnikatelský inkubátor Karlovy Vary - 
Dvory (DVORANA) je vědeckotechnickým 
parkem, který je od roku 2016 členem 
SVTP ČR, z.s. a je akreditovaným podnika-
telským inkubátorem.

Kontaktní osoba
Jiří Dufek 

 jerus@jerus.cz 
+420 355 311 111

www.jerus.cz



Nabídka služeb:

 • přeshraniční propojení firem a dalších organizací z Dolního Bavorska, Jihočeského,  
  Plzeňského a Karlovarského kraje v oblasti ekonomiky a technologického transferu  
  (zaměření na malé a střední podniky)

 • zprostředkování přeshraničních obchodních vztahů, kontaktů a partnerů v oblasti 
  ekonomiky a technologického transferu

 • přeshraniční propojení startupů ze všech oblastí

 • zpracování rešerší v Dolním Bavorsku pro české firmy, vysoké školy, výzkumné instituce,  
  klastry aj. v oblasti ekonomiky a technologického transferu a opačně
 
 • organizace přeshraničních akcí, odborných diskusí a workshopů

Veškeré uvedené služby jsou zdarma.

Management kontaktních sítí
Bavorsko - Čechy

Ing. et Ing. Jaroslava Pongratz, MBA
Manažerka kontaktních sítí Bavorsko - Čechy
Poradenská kancelář Dolní Bavorsko, Evropský region Dunaj – Vltava

Email: j.pongratz@euregio-bayern.de 
Tel.: +49 170 8118194 

Management kontaktních sítí Bavorsko – Čechy je podpořen Bavorským ministerstvem financí a domoviny a krajem Dolní Bavorsko.




