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V rámci PINE vedeme děti k technice a učíme 

středoškoláky spolupracovat napříč obory. 

Poskytujeme startupům zázemí, komunitní 

inspiraci i expertní mentoring. Zajišťujeme 

financování inovací ve firmách a pomáháme jim 

v zahraniční expanzi.

Rozvíjíme, inspirujeme a podporujeme 

inovátory v celém jejich životním cyklu, 

od školky po zahraniční expanzi.
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Správa informačních technologií města Plzně

Pomocí moderních technologií usnadňujeme život, rozvíjíme talenty a inspirujeme 
k podnikání.

Společně tvoříme chytré město
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Rozvíjíme talenty

Naším cílem je mít v Plzni více a lépe vzdělaných 
žáků a studentů se zájmem o techniku, kteří chtějí 
studovat na místních školách. Poskytujeme 
ucelenou podporu technického vzdělávání, 
budujeme komunitu, rozvíjíme technické myšlení a 
kompetence.
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exkurze

soutěže

příměstské tábory workshopy

školení učitelů



Inspirujeme k podnikání

Skrze rozvoj podnikatelského prostředí se snažíme
podpořit vznik technologicky orientovaných firem nebo
jejich přesun do Plzně, zaměstnávat místní talenty a 
rozvíjet potenciál pro budoucnost města.
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SIT Port – Cukrovarská 20, Plzeň
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Život v SIT Portu

29.09.2022

workshopy – Výzvy – hackathony – festivaly – podcasty – živé vysílání – FPV závody – IoT akademie – startupy – mentoring - soutěže 
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Buďte tam, kde se rodí budoucnost! 



Čas pro inkubaci

Inkubace, to už je krok pro businesmanny, kteří nabírají 
směr. O transformaci studentských týmů do startupů, 
jednání s investory, ale třeba i zajištění inovačního 
coworkingu se stará BIC Port. Nabídka pronájmu VR 
Lab pro testování technologií virtuální reality za 
přátelskou cenu zní určitě lákavě, co takhle přidat 5G 
sítě a otestovat s jejich pomocí možnosti chytré 
dopravy v rámci Mobility Innovation Hub?
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Akcelerujeme

Podnikatelské a inovační centrum BIC Plzeň už tři 
desetiletí pomáhá podnikatelům růst a propojuje je 
s partnery na mezinárodní úrovni, načež má celou řadu 
nástrojů. Od podnikatelských voucherů po 
partnerství v mezinárodní síti Enterprise Europe
Network. Pod křídly BIC Plzeň už se rozrostly desítky 
zajímavých podnikatelských projektů, na jejichž konci 
jsou realizace inovací v podnikatelském prostředí, které 
přináší vyšší konkurenceschopnost regionálních firem.
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PROČ TOHLE VŠECHNO DĚLÁME?

Vzdělaní lidé jsou žádaní zaměstnanci inovačních 
společností.

Inovační společnosti budou mířit do Plzně, protože 
zde naleznou schopné odborníky.

Tyto firmy jim samozřejmě vytvoří skvělé pracovní 
podmínky.

Část technologických nadšenců se vrhne do 
vlastního podnikání a začnou tahle atraktivní 
pracovní místa generovat sami.

Plzeň se tak stává prestižním podnikatelským 
centrem znalostní ekonomiky.
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