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City completes next stage
in technology park, assists
starting businesses

Město dokončilo další etapu
technologického parku, pomůže
začínajícím podnikatelům

The municipal technology park based at
DEPO2015 in Pilsen, which provides facilities
to innovation companies, starting businesses
and students, has expanded into the renovated
building that once housed Reo Depona on
Cukrovarská Street. Now the city can offer
more space to foster businesses that interest
innovative companies and STEM students.

Městský technologický park, jenž sídlí
v areálu DEPO2015 v Plzni a poskytuje zázemí
firmám zabývajícím se inovacemi, začínajícím
podnikatelům a studentům, se dočkal dalšího
rozšíření. Jeho součástí se stalo rekonstruované bývalé sídlo Reo Depony v Cukrovarské
ulici. Město tak může nabídnout další prostory
sloužící pro rozvoj podnikání, o které je z řad
inovativních firem a technicky zaměřených
studentů středních a vysokých škol velký zájem.

The facilities were established in 600 m2 of office
space, which will be occupied by two non-profit
organisations: TechHeaven and Nvias. They will focus
on collaborating with secondary school and university
students, developing their technical skills and
supporting them at the start of their own business
ventures. Students can rent space for free and will
only need to pay for energy they use.
These associations are creating a coworking space
where students can rent a place to work for just a
symbolic price. Moreover, they will be able to access
experienced mentors, who can encourage their
growth and assist as they launch their businesses.
The city focused on building a high-quality facility and
will also support events and projects that will take
place there, such as hack-a-thons, start-up weekends,
talks, seminars and more. The organisations plan to
move in at the beginning of 2019.

http://www.nvias.org/home
http://www.vtpplzen.cz/

Vzniklo na 600 metrů čtverečních kancelářských
ploch, které obsadí dvě neziskové organizace TechHeaven a Nvias. Ty se budou soustředit na spolupráci se středoškolskými a vysokoškolskými studenty,
rozvoj jejich technických dovedností a také podporu
v začátcích vlastního podnikání. Prostory dostanou
k pronájmu zdarma, hradit budou pouze spotřebované
energie.
Tyto spolky vytvoří pro studenty coworkingové
prostředí, kde si středoškoláci a vysokoškoláci budou moci pronajmout za symbolickou cenu pracovní
místo. K dispozici jim navíc budou zkušení mentoři,
kteří jsou schopni podpořit jejich růst a poskytnout
podporu v začátcích vlastního podnikání. Město se
soustředilo právě na vybudování kvalitního zázemí
a bude také podporovat akce a projekty, které se zde
budou odehrávat. Pro studenty zde budou připravené
nejrůznější akce jako například hackatony, start up
víkendy, semináře a další. Organizace by se sem měly
nastěhovat na začátku roku 2019.
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