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Co je STAR? 



STAR je... 
Vědecko-technologický klastr, tvořený 

silnou komunitou výzkumných 

organizací, firem, investorů a 

nadšených lokálních patriotů. 

Dálnice D0 

Mezinárodní letiště 

Metro D 

Rozvojové plochy 

Univerzitní, akademické a další zázemí 

Prahy 

Kvalitní místní infrastruktura 



STAR 

Jsme investičně atraktivní region (Czechinvest 2017)  

s prvotřídní infrastrukturou pro život i podnikání. 

 

Podporujeme rozvoj a spolupráci špičkové vědy a výzkumu     s high-tech 

průmyslem.  

 



STAR život 

Široká nabídka služeb, 

kanceláře, hotel … 

Kvalitní bydlení 

Dostupná příroda, trávení 

volného času 

Blízkost Prahy 



STAR věda  

ČR je na špičce znalostně intenzivních 

ekonomik CEE 

Součásti pražsko – středočeské aglomerace 

– 50% VaV kapacit ČR 

3 ze 6 Key Enabling Technologies (Fotonika, 

Materiály, Biotech) 

35% VaV kapacit Středočeského kraje 

Aplikační potenciál – Zdravotnictví, Farmacie, 

Strojírenství, Obrábění, Optika, Aerospace, Life 

Sciences 



STAR věda 

ELI Beamlines 

BIOCEV 

HiLase 

? 



STAR firmy 

Biotechnologie a biomedicína 

Exbio, Diana, Vidia, Scimed, Sotio  

Lasery, fotonika, materiály 

Rigaku, Cardam 

Další technologické firmy 

ABB, Safina, Dassault Systemes 

Inkubátor, transfer technologií 



STAR v číslech 

Investice do vědy a 

výzkumu 

Počet vědců      a 

studentů 

(ČR/zahraničí) 

Investice do doprovodné 

infrastruktury 

Investice do firem a 

průmyslové zóny 

11 
mld. 

1000 3 
mld. 

10 
mld 



Plochy k podnikání 

Více jak 30 ha volných ploch 

10 ha nově zainvestovaných pozemků 

Kancelářské prostory 

Individuální konzultace 

Zavedená průmyslová zóna 



Welcome office 

Péče o zahraniční vědce a jejich rodiny 

Jednoduchý a rychlý start kariéry 

Podpora při komunikaci s úřady 

Pomoc s ubytováním 

Nabídka služeb před příjezdem 



Poradenství 

Jak začít podnikat ve STAR? 

Jak najít nejvhodnější místo? 

Jak využít služeb výzkumných organizací? 

Spolupráce při rozvoji obcí 



Přínosy pro region 

Školství (přírodovědné předměty, soukromá 

škola, high-tech dílny, polytechnické 

gymnázium) 

Pracovní příležitosti 

Lokálně udržitelná nabídka služeb 

Regenerace zanedbaných ploch 

Prestiž 



www.star-cluster.cz 



Video 


