
Pomáháme chytrým firmám růst.

Měníme tvář regionu.



Zakladatelé

Pomáháme chytrým firmám růst! 



Pod jednou střechou

+ event space, cowork, byznys klub, sídla firem...



start podnikání (inkubátor, CWRK, 
prEinkubace)

akcelerace a inovace v msp (Platinn, 
Vouchery)

expertíza a konzultace pro obce/města (smart Region)

expertíza 
a konzultace pro firmy

nové příležitosti pro region (projekty)

služby



projekty //
rozvoj úk a MSP 

digital Innovation hub

mobility Innovation hub // smart mobility

vodík v ústeckém kraji // Vodík v DNA H
2

digital health platform

kulturní a kreativní  průmysly



Služby pro zavedené firmy

PLATINN

Inovujte se špičkovými experty! Program 
zaměřený na růst obchodního a inovačního 
potenciálu malých a středních firem z 
Ústeckého kraje. 



sexy akce

o vzdělávací / expertní  

o párovací (job, spolupráce)

o PR, image

Služby pro zavedené firmy



párovací akce pro nabídku 
firem z regionu pro studenty 
VŠ formou rychlého rande

HR rande



prezentace best practice ve 
výrobních firmách ÚK spojená 
s exkurzí po výrobě



INOVAČNÍ vouchery ÚK

Dotační program pro spolupráci firem z Ústeckého 
kraje a výzkumných organizací na vývoji inovací 
produktů, služeb i procesů.

„Díky voucherům naše firma mohla inovovat specifickou kosmetickou řadu určenou pro citlivou pleť… Výsledky měření jsme 
využili nejen pro inovaci, ale i odbornou propagaci celé kosmetické řady našim zákazníkům, což nám umožňuje odlišení od 
konkurenčních výrobků.“

jANA WITTGRUBEROVÁ, Nobilis Tillia, s.r.o.



pronájmy

o event space

o zasedací místnosti

o kancelář

o cowork a byznys klub

o virtuální a fyzické zasídlení



Naše novinky

Nové multifunkční prostory určené k setkávání 
podnikatelů, freelancerů, studentů…… Prostě 
si kdykoliv přijďte (zdarma) pracovat do centra 
města, k nám do ICUK SPACE HRADEBNÍ.
Současně prostory nabízíme na vzdělávací či 
jiné firemní a veřejné eventy



Naše novinky

Celé tržní prostředí je dnes velmi dynamické. 
Reagujeme i na aktuální potřeby a výzvy (tzv. „CRISIS 
RESPONSE“)

Nově se spoluprací cílíme i na větší střední podniky a velké 
podniky. Cílem je společně řešit i jejich inovace, například 
spin off projekty, ale i jejich výzvy a potíže a provázanost s 
regionem.



icuk.cz
space.icuk.cz


