Inkubátor TUZVO miesto pre Tvoje myšlienky
a rozvoj podnikateľskej činnosti!
Inkubátor TUZVO je prostriedok, ktorého podstatou je koordinovať a asistovať
študentom a zamestnancom TUZVO so začiatkom rozvoja svojho podnikania formou
spin offs a start up spoločností.
Využívať služby inkubátora majú právo študenti a zamestnanci, ktorí:
b) plánujú založiť spin off alebo start up TUZVO,
c) založili spin off alebo start up TUZVO.
Inkubátoru TUZVO Ti ponúka:
a. Vecné služby: Prenájom alebo výpožička nebytových priestorov (administratívnych,
laboratórnych alebo výrobných priestorov), poskytovanie komunikačných a IT služieb.
b. Podnikateľské poradenstvo: Podpora pri spracovaní podnikateľského plánu,
poradenstvo pri prvých krokoch pri zakladaní spoločnosti, živnosti, zhodnotenie
trhového potenciálu klienta, definovanie všeobecnej marketingovej stratégie,
definovanie cieľovej klientely, zhodnotenie firmy z finančno-ekonomického hľadiska.
c. Manažérske poradenstvo: Poradenstvo v oblasti manažmentu spoločnosti,
manažmentu technológií a inovácií, právne a finančné poradenstvo, poradenstvo pri
znižovaní nákladov, finančná reštrukturalizácia.
d. Právne poradenstvo: Poradenstvo pri zakladaní a registrácii obchodnej spoločnosti,
poradenstvo týkajúce sa vypracovania inkorporačných dokumentov v závislosti od
právnej formy adresáta, zastupovanie pred príslušným súdom, zastupovanie pred
živnostenským úradom v súvislosti s registráciou, konzultačno-poradenský servis,
príprava a aktualizácia zmlúv súvisiacich s predmetom činnosti, príprava návrhov
zmluvných dokumentov, vypracovávanie právnych rozborov a analýz, príprava
pracovnoprávnych zmlúv a podkladov, príprava dodavateľsko-odberateľských zmlúv.
e. Účtovné poradenstvo: Spracovanie dokladov a evidencie, ročnej účtovnej závierky,
analýzy finančnej situácie spoločnosti, vedenie mzdovej evidencie, poskytovanie
všeobecného ekonomického poradenstva a poradenstva v oblasti účtovníctva.
f.

Daňové poradenstvo: Ekonomické poradenstvo v daňovej a účtovnej oblasti podľa
požiadaviek klienta, spracovanie podkladov a daňového priznania k dani z pridanej
hodnoty, príprava príslušných podkladov a vypracovanie daňového priznania k dani
z príjmov, motorových vozidiel a dani z nehnuteľností, zastupovanie pred daňovým
úradom v súvislosti s registráciou a vypracovaním daňových priznaní..

g. Finančné poradenstvo: Konzultácia a podpora pri získavaní financií na začatie či
rozvoj podnikania, nákup technológií, tvorba optimálnych finančných podmienok pre
podnikanie, refinancovanie nepriaznivých pôžičiek, vyhľadávanie inštitucionálnych a
strategických investorov.
h. Podpora pri získavaní grantov, pôžičiek a finančných príspevkov: Vypracovanie
projektov, konzultácia v oblasti grantových schém a zvýhodnených úverov,
poskytovanie informácií a poradenstvo o aktuálnych programoch v rámci fondov EU,
príprava projektu pre štrukturálne fondy, poradenstvo pri spolufinancovaní projektov,

podpora pri kofinancovaní štrukturálnych fondov vrátane vytvárania súkromných a
verejných fondov, poradenstvo pri štruktúrovaní financovania investícií do rozvoja
spoločnosti vyhľadávanie súkromných investorov a podpora pri získavaní úverových
zdrojov.
i.

Webové kampane: Bannerové prezentácie, mediálne plánovanie bannerovej
kampane, obsahovej prezentácie, plánovanie kampane eTarget, Google AdWords a
iné.

j.

Ekonomicko-technologický prieskum: Podpora inovačných MSP so záujmom zvýšenia
vlastnej inovatívnosti a konkurencieschopnosti prostredníctvom implementácie
nových technológií v ich výrobných procesoch alebo pri poskytovaní služieb.

k. Podpora pri účasti na výskumno-vývojových programoch: Rozširovanie informácií,
príprava, kontrola návrhov výskumno-vývojových projektov a ich manažment,
hľadanie partnerov pre európske výskumno-vývojové programy.
l.

Komercializácia výsledkov výskum:. Výber vhodných technológií, ich implementácia
do praxe, prenos výsledkov výskumno-vývojových aktivít do priemyselnej oblasti. 24
vývojových programov

m. Marketing technológií: Priamy marketing využívajúci európske siete a marketing
založený na elektronickej databáze a systéme prepojenia ponuky a dopytu po
technológiách.
n. Ochrana duševného vlastníctva: Portfólio patentov, ochranných známok, dizajnov a
úžitkových vzorov, rovnako ako autorské a literárne diela, počítačové programy či
databázy.
o. Vstup na zahraničné trhy: Podpora pri prenikaní na zahraničné trhy prostredníctvom
využitia Európskej siete podnikateľských a inovačných centier a európskej siete
Centier prenosu inovácií, EuroInfo centier, SOPK a pod.
p. Služby pre zahraničné spoločnosti v investičnom poradenstve: Vyhľadávanie lokality,
právne a finančné poradenstvo, identifikácia miestnych spoločností, nábor pracovných
síl, predinvestičné aktivity, sprostredkovanie zmluvnej výroby, technická spolupráca,
podpora pri tvorbe joint venture.
q. Sprostredkovanie kontaktov (networking): Kontakty poskytuje inkubátor začínajúcim
podnikateľom na požiadanie. Tiež sprostredkúvajú kontakty a partnerov v rámci
európskych sietí (napr. European Innovation Relay Centres Network, European BIC
Network, Innovation Centres in Eastern and Central Europe, Science Parks and
Innovation Centers Expert Network, PAXIS Network a iné). Cielené medzinárodné
stretnutia spoločností, stretnutia zamerané na vytvorenie platformy pre vzájomnú
spoluprácu medzi spoločnosťami, ktoré sa snažia o expanziu na zahraničné trhy,
inováciu technologického procesu a rozvoj vzájomných partnerstiev.

Tak neváhaj a kontaktuj nás: Referát pre transfer technológií

