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MIC Akcelerátor



Co je to MIC Akcelerátor

• 1 letý program

• podpora podnikání, odborné školení a vedení

• realizace studentských nápadů

Cíl programu
• vytvořit ze studentských týmů i jednotlivců 

základy úspěšných inovativních firem
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GINA – o projektu

• Geografický software pro mobilní zařízení

• Navigace v náročném terénu

• Koordinace týmů

• Efektivní výměna informací

• Určeno pro týmy profesionálů

– záchranáři, expedice

– krizové řízení

– ekologické projekty
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GINA – vznik projektu
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Školní projekt

Microsoft

MIC

Zemětřesení

na Haiti

MIC Akcelerátor
GINA pomáhá

na Haiti

Imagine Cup CZMotorola

T-SOFT

Podzim 2009 Prosinec Leden 2010 Březen Duben Květen Červenec



GINA – uplatnění v praxi
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Humanitární mise na Haiti

• Od dubna 2010

• Vysoké nebezpečí únosů

• Organizace Hand for Help

• Výstavba polní nemocnice



Důvod vzniku MIC Akcelerátoru

+ existují instituce podporující podnikání

+ studenti mají mnoho nápadů

+ studenti mají technické kompetence

- programy na podporu podnikání jsou svázány 
pravidly

- studenti své nápady nerealizují

- studenti nemají zkušenosti ani kontakty
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Důvod vzniku MIC Akcelerátoru

Uplatnění absolventů VŠ

• akademická dráha (malá část studentů)

• praxe

– zaměstnanecká dráha (většina studentů)

– podnikatelská dráha (zatím jen výjimečně)

822.11.2010



GINA – vývoj projektu
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Zaměřování

extravilánu

SAR CZ Komerční nasazení

www.cholerahaiti.com Fidcon
kopání studen na Haiti

GINA Software s.r.o.
Imagine Cup

Poland

HTC

Červenec 2010 Září Říjen ListopadSrpen



1022.11.2010



MIC Akcelerátor - přínosy

• Konzultace s odborníky

• Trénink prezentačních dovedností

• Nové podněty, inspirace

• Vzdělání v oboru managementu

• Zapůjčení hardware, knih

• Zprostředkování technických konzultací v MS

• Pomoc se založením firmy

1122.11.2010



1222.11.2010



MIC Akcelerátor 2.0

• kratší a intenzivnější

• součástí výuky na VŠ v Brně a Hradci Králové

• pilotní spuštění mezinárodně v Singapuru, 
Karáčí, Sao Paulo a Porto Allegre

• od roku 2011 oficiální program na podporu 
podnikání studentů poskytovaný společností 
Microsoft
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www.micakcelerator.cz

Rozjeďte svou firmu, teď!

Zn.: MIC Akcelerátor
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Děkujeme za pozornost

Michal Hrabí
Jihomoravské inovační centrum

hrabi@jic.cz

Tel: 725 030 170

www.msic.cz
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Zbyněk Poulíček
GINA Software

poulicek@ginasystem.com

Tel: 728 601 623

www.ginasystem.com


