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Vídeňský program Discover Vienna jako šance pro
české start-upy
České start-upy a scale-upy ze zpracovatelského odvětví mají nyní jedinečnou šanci zúčastnit
se dvoutýdenního programu Discover Vienna: Manufacturing Edition. Ten start-upům ze střední
a východní Evropy umožní seznámit se s vídeňskou výrobní scénou a start-upovým
ekostystémem a navíc navázat nové kontakty s potenciálními investory. Chybět nebudou ani
návštěvy renomovaných firem a investiční mentoring.
Vídeň, která patří k městům s nejvyšší kvalitou života a ve které se zpracovatelský průmysl těší
dlouholeté tradici, nabízí start-upům a scale-upům ze střední a východní Evropy nový program Discover
Vienna: Manufacturing Edition. Ten vznikl ve spolupráci Vídeňské hospodářské agentury
(Wirtschaftsagentur Wien) a EIT Manufacturing Co-Location Center (CLC). Prostřednictvím tohoto
programu chtějí organizátoři pozvat v listopadu do Vídně celkem deset start-upů. Ty se během dvou
intenzivních týdnů budou moct seznámit s vídeňským startupovým ekosystémem a navázat kontakty
s potenciálními investory. Kromě dvoutýdenního programu přímo ve Vídni pak získají i dvouměsíční
mentoring a poradenství zdarma. Zároveň jim budou k dispozici plně vybavené kanceláře, v kterých
budou mít své zázemí po dobu konání programu ve Vídni a organizátoři se také postarají a o cestovní
náklady a ubytování.
Start-upy, které o nový program mají zájem, musí podnikat ve zpracovatelském průmyslu a nesmí být
starší více jak osm let. Jejich týmy musí navíc čítat minimálně dva členy a na domácím trhu musí být
start-up již zaveden. Ucházet se o místo v programu mohou start-upy a scale-upy z Česka, Slovenska,
Slovinska, Bulharska, Řecka, Chorvatska, Rumunska, Srbska, Severní Makedonie, Kypru a Maďarska.
Přihlásit se mohou do 11. října 2021 12:00 hod. na https://eitmanufacturing.eu/discover-viennamanufacturing-edition/.
Ve Vídni existuje v současností více jak 8 500 výrobních společností s obratem 12,3 miliardy euro.
Navíc se Vídni podařilo etablovat se jako středoevropský startupový hotspot, který každoročně přitahuje
nové inovativní firmy z Rakouska i zahraničí. Účast na Discover Vienna: Manufacturing Edition může
být pro české start-upy skvělou vstupenkou do světa financování, která jim navíc umožní přístup do
partnerské sítě CLC East.
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Zahraniční kancelář města Vídně podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi Prahou a Vídní a
také do Česka přináší novinky z Vídně. Zahraniční kanceláře Eurocomm-PR působí v jedenácti
zemích střední a jihovýchodní Evropy.
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