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Máš nápad?
Odštartuj ho s nami!
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Pomáha „naštartovať“ proces, 
ktorý podporí záujemcov pri 
realizácii ich inovatívnych 
myšlienok a pomôže premeniť 
myšlienku do komerčne 
využiteľného produktu alebo 
služby.

Podporuje inovatívne projekty 
kvalitným odborným poraden-
stvom, ako aj špičkovou výsku-
mnou infraštruktúrou.

→ Vytvára ekosystém
 akcelerácie technologického
 transferu, inovácií a podpory
 podnikania.

→ Ponúka priestor pre podporu 
 aplikovaného výskumu  a vývoja.

→ Zabezpečuje transfer
 výsle dkov výskumu a vývoja
 do hospodárskej a spolo čenskej
 praxe a podporuje  vznik
 a rozvoj podnikov.

→ Poskytuje inkubačné p rostredie
 pre vznik a rozvoj  inovatívnych
 startup  a spin-off firiem.

INFRAŠTRUKTÚRA
A KOMPLEXNOSŤ
SLUŽIEB

UVP TECHNICOM

Akceleračný program

1 – 3 roky

U
V

P

AKCELERÁCIA
INOVAČNÉHO
PODNIKANIA

Ochrana duševného vlastníctva
→ Odborné poradenstvo, vzdelávacie a právne
 služby v oblasti ochrany a komercializácie
 duševného vlastníctva
→ Podpora riadenia a správy práv duševného
 vlastníctva vrátane koordinácie postupov
 pri tvorbe, ochrane a využívaní duševného
 vlastníctva

Projektové aktivity
→ Služby v oblasti manažmentu a administrácie
 projektov
→ Riadenie a koordinácia  projektových zákaziek
 podpora aktivít zameraných na identifikáciu,
 formovanie partnerstiev a relevantnej
 spolupráce v oblasti transferu technológie
→ Expertná a mentorská podpora projektových
 zámerov zo strany odborných pracovísk
 a partnerských inštitúcií, identifikácia zdrojov
 pre projektové aktivity
→ Organizácia aktivít zvyšujúcich podnikateľské
 zručnosti a schopnosti

Služby technologického transferu
→  Spoločné výskumno-vývojové inovačné
 pracoviská TUKE a firiem
→ Kompetenčné centrá v oblasti digitálnej
 podpory rozvoja smart technológií vo výrobe
 a integrovanej podpore rozvoja
 obnoviteľných energetických zdrojov

Oblasti výskumných kompetencií
→ Informačné a komunikačné technológie
→  elektrotechnika, automatizácia a riadiace
 systémy
→  strojárstvo
→ stavebné inžinierstvo  (stavebníctvo, doprava,
 geodézia)
→ environmentálne inžinierstvo (baníctvo,
 hutníctvo, vodohospodárske vedy), vrátane
 jeho spoločensko-humanitnej dimenzie.

Akceleračný program6 mesiacov
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"Oceňujem, že za
nie veľmi dlhé obdo-
bie existencie UVP
Technicomu sa nám
podarilo umiestniť
v Inkubátore TUKE 
takmer 10 startupov a že sme 
založili 6 spoločných Výskumno-
vývojových pracovísk s významnými
spoločnosťami".

 Prof. Ing. Stanislav Kmeť, Csc.
Rektor TUKE

"Startup centrum TUKE 
pomohlo nášmu projektu

v posune vpred. Sme vďa-
čný, že môžme pracovaťpod jeho strechou"

Peter FeciľákCEELBAS
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