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Karviná – mmkarvina

Akční Business Gate je bránou do světa podnikavosti
Touha po osobním rozvoji je v každém z nás a měla by být tou správnou
motivací všech studentů, kteří nastoupí
ke studiu na vysoké škole. Obchodně
podnikatelská fakulta v Karviné dává
příležitost svým studentům, aby se
profesně rozvíjeli nejen v přednáškových sálech a učebnách, ale také
mimo ně. Přesně takovým prostorem
je pro studenty karvinské fakulty multifunkční centrum Business Gate. Toto
centrum bylo založeno v roce 2016
a je provozováno statutárním městem
Karviná ve spolupráci s Obchodně podnikatelskou fakultou Slezské univerzity
v Opavě pro podporu podnikání a podnikavosti.
Business Gate staví na třech pilířích:
● Business Gate Academy
Co nejintenzivnější propojení studentů
s praxí, které je firmami čím dál více
žádáno, zajišťuje program Academy, ve
kterém jsou ze studentů vytvářeny týmy
a následně pracují na podnikatelských
zadáních pro reálné firmy a podnikatele. Realizace podnikatelského záměru
probíhá během semestru a je zakončena finální prezentací před zadavateli.
Po finální prezentaci se zadavatelské
firmy mohou dohodnout se studenty na

implementaci navrženého řešení nebo
případně na dalším způsobu spolupráce.
● Business Gate Benefit
Projekt pro začínající podnikatele
a freelancery, kteří mají zajímavý podnikatelský nápad, ale potřebují odvahu
a zkušené rady pro to, aby odstartovali
svůj úspěch.
● Business Gate Cowork
Zázemí, kde mohou podnikatelé a freelanceři nerušeně pracovat a věnovat se
své práci naplno. Nacházejí se zde jak
open space prostory, tak hned několik
zasedacích místností, které si lze rezervovat a pořádat tak školení, workshopy
nebo se zde mohou freelanceři a podnikatelé setkávat s klienty.
„Ruku v ruce na Business Gate
probíhají také workshopy odborníků
z praxe. V minulosti se studenti nebo
začínající podnikatelé měli možnost
dozvědět mnoho užitečných informací
týkajících se např. webové analytiky,
brandingu, copywritingu, PPC reklam,
chatbotů nebo obchodních a komunikačních dovedností,“ uvedl Tomáš
Pražák, vedoucí Institutu interdisciplinárního výzkumu.

Základním pilířem, který se neustále
inovuje a rozvíjí, je Academy. V aktuálním semestru probíhá již jedenáctý
ročník a ani aktuální situace spojená
s pandemií Covid-19 nezabránila, aby
studenti mohli své teoretické znalosti
aplikovat na praktických podnikatelských
zadáních. Většina aktivit se přesunula do
online prostoru, avšak i přesto studenti
nabírají zkušenosti z řešení praktických
problémů. Postup z řešení jednoho
zadání přináší student třetího ročníku
bakalářského studia Jiří Keisler: „Gastronomické zařízení v Karviné připravuje
kvalitní produkty z lokálních surovin.
Na trhu působí teprve od listopadu 2019
a nevěděli si rady s propagací. Nezbývalo nic jiného, než oslovit s žádostí o pomoc studenty Business Gate Academy.
Po úvodní schůzce, kdy proběhla ana-

lýza jak produktů, tak samotného prostředí, jsme navrhli první kroky k posunu.
Dostali jsme zelenou a dali se do práce.
Začali jsme od základů a vymysleli jsme
novou tvář v podobě loga. Gastronomických zařízení je v Karviné mnoho, a tak
jsme se rozhodli vyjít zákazníkům vstříc
a vyšli jsme do ulic získat zpětnou vazbu na fungování podniku. Nabízeli jsme
ochutnávky, propagační letáčky a sbírali
jsme data ze zpětných vazeb. V konečné
fázi jsme vytvořili novou tematickou nabídku, razítka a letáčky. Zpracovali jsme
nové provedení sociálních sítí a vymysleli unikátní hashtag, aby se zákaznici
mohli do propagace také zapojit“.
Více informací o Business Gate
a také možnostech zapojit se do jednotlivých programů najdete na webu
www.businessgate.cz.

▼INZERCE ▼

Podpora přeshraničního podnikání

Dalšími aktivitami projektu bude vybudování webových stránek ve dvojjazyčné verzi, realizace odborných konferencí na české i polské straně a ve finále
bude vybudováno poradenské a informační centrum, a to včetně jeho technického a personálního zabezpečení. Centrum bude poskytovat komplexní poradenskou činnost pro podnikatelské subjekty regionu. Činnost centra bude zabezpečována i po ukončení realizace projektu.

Okresní hospodářská komora Karviná zahájila jako vedoucí partner ve 4. čtvrtletí
roku 2020 ve spolupráci se svými partnery Izba Gospodarcza Wodzislaw Ślaski a Havířovsko-karvinským kovo klastrem z. s. realizaci projektu „Poradenské
a informační centrum ČR-PL (PIC), reg. číslo CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/000
2514. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální
rozvoj – Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Ślask Cieszynski a státního rozpočtu
PR.“ Realizace byla zahájena 1. 9. 2020 a předpoklad ukončení je k 31. 8. 2021.
Realizace projektu je v souladu s obsahem uzavřeného Memoranda
o vzájemné spolupráci ze dne 10. 10. 2019, které již potvrdilo svým podpisem
31 hospodářských komor, klastrů, sdružení, cechů, měst a obcí Moravskoslezského kraje a Subregionu Zachodniego PR a bezprostředně navazuje na realizaci úkolů, které jsou stanoveny v realizačním opatření k naplnění memoranda,
v oblasti přeshraniční ekonomicko-podnikatelské spolupráce.
Hlavním cílem projektu je zvýšení intenzity spolupráce institucí, komunit
a podnikatelských subjektů v příhraničním regionu Těšínské Slezsko, a to prostřednictvím vybudování poradenského a informačního centra. Hlavním úkolem
tohoto centra je poskytovat podnikatelským subjektům na obou stranách hranice
regionu komplexní poradenství v oblasti legislativy a práva, státní správy, ekonomiky, daní a financí. K naplnění tohoto úkolu je v současné době realizován
průzkum mezi českými a polskými podnikatelskými subjekty, jehož hlavním cílem
je konkrétní analýza podnikatelského prostředí v příhraničním regionu Těšínského Slezska, identifikace veškerých povinností, podmínek, rizik a návrh krátkých
řešení jednotlivých rizik. Celkem bylo na české a polské straně osloveno 267
podnikatelských subjektů a do průzkumu se aktivně zapojilo celkem 105 subjektů. Výstupy z průzkumu budou využity pro další upřesnění realizace jednotlivých
aktivit projektu.
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