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INKUBÁTOR

Máte připravený koncept inovativního výrobku a rádi byste ho dostali na trh, ale 
nemáte dostatek zkušeností, možností a finančních prostředků, abyste to zvládli? 
Pohybujete se navíc v oblasti zdravotnictví či farmacie? Potom jsou naše služby ur-
čeny přímo pro vás. 

PRODUKTOVÝ INKUBÁTOR SPOLEČNOSTI CONTIPRO

Transfer technologií v oblasti  medicínského výzkumu je složitý a drahý proces, náročný na lidské a finanční zdroje. 
Pro malé výzkumné týmy a společnosti je často jediným způsobem, jak dostat svůj produkt na trh, spojení se zkuše-
ným a finančně silným partnerem. 

Pro tyto případy nabízí společnost Contipro svůj Produktový inkubátor. Jako zavedená farmaceutická společnost 
víme, kde leží jednotlivé překážky a máme zázemí, znalosti a finanční prostředky k tomu, abychom je spolu s vámi 
úspěšně překonali.  Těžíme z toho, že jsme firma etablovaná na trhu s aktivními látkami i zdravotnickými prostředky 
více jak 20 let a máme  zkušenosti s úspěšným vývojem, registrací a prodejem produktů jak pro humánní, tak i vete-
rinární medicínu. Všechny tyto aktivity jsou navíc pod jednou střechou, což šetří čas i náklady.

V Produktovém inkubátoru firma Contipro vystupuje jako investor, který investuje do nápadu vynálezce finanční 
prostředky nikoli přímo, ale prostřednictvím poskytnutí prostor, materiálu, služeb a všeho dalšího, co je nutné k tomu, 
aby se z nápadu dotaženého na úroveň TLR 3 stal výrobek, který bude odpovídat legislativě a bude pro něj nalezen 
prodejní kanál.

FORMA SPOLUPRÁCE
Smlouvu o spolupráci a závěrečné vyrovnání lze nastavit třemi základnímy způsoby: první možností je, že vynálezce 
bude požadovat pouze dokončení vývoje do fáze produktu včetně všech úkonů nutných pro jeho výrobu podle plat-
né legislativy a jeho etablování na trhu s tím, že výrobu i prodej si bude zajišťovat vlastními silami. V druhém případě 
chce vynálezce zajistit dotažení vývoje a vytvoření výrobní kapacity odpovídající platné legislativě s tím, že prodej si 
bude zajišťovat sám. Třetí možností je, že v rámci inkubátoru bude dokončen nejenom vývoj výrobku, ale bude vy-
budována i výrobní kapacita a výrobek bude prodáván prodejními kanály Contipra s tím, že vynálezce bude pouze 
požadovat vyplácení podílu na tržbách. 



NABÍZÍME VŠE K ÚSPĚŠNÉMU UMÍSTĚNÍ INOVATIVNÍHO PRODUKTU NA TRH

• Dokončení výzkumu a experimentálního vývoje 
• Poloprovozní ověřování s přihlédnutím k GMP
• Zavedení a validaci analytických metod podle pravidel GMP
• Zkušební výrobu a výrobu vzorků pro preklinické a klinické testování podle pravidel GMP
• Plánování, administraci a vyhodnocení (pre)klinických studií
• Tvorbu výrobní dokumentace a finální specifikace produktu
• Výrobu aktivních látek, zdravotnických prostředků a veterinárních léčiv v souladu s platnou legislativou 
• Vypracování systémů pro zabezpečení kvality a její kontrolu
• Provedení procesní validace a kvalifikace
• Tvorbu technické dokumentace
• Certifikaci či registraci nového produktu v tuzemsku i v zahraničí
• Uvedení výrobku na trh v ČR i v zahraničí s využitím distribuční sítě ve více než 50 státech a 6 kontinentech
• Marketingovou podporu produktu

PRO KOHO JE INKUBÁTOR URČEN?

Naši pomoc nabízíme vědeckým a vývojovým pracovníkům, univerzitám, spin-offům, start-upům a firmám (preferu-
jeme malé a střední) s kvalitním nápadem či projektem.  Výsledný produkt by měl spadat do kategorie:

• Farmaceutických surovin
• Kosmetických aktivních látek 
• Léčiv pro humánní nebo veterinární aplikaci
• Zdravotnických a veterinárních technických prostředků
• Doplňků stravy pro humánní nebo veterinární trh

Vstupující projekty by měly být nejméně ve fázi TLR3 (experimentálně ověřený koncept). Kvůli lepšímu teritoriálnímu 
zacílení patentů jsou výhodou nepatentované technologie a patentové přihlášky, u nichž lze ještě žádat o rozšíření 
do dalších zemí.

SPOLEČNOST CONTIPRO

Contipro je ryze česká biotechnologická společnost sídlící v Dolní Dobrouči blízko Ústí nad Orlicí, která se už od roku 
1990 věnuje výzkumu, vývoji a výrobě aktivních látek pro farmaceutický a kosmetický průmysl. Nejdůležitějším pro-
duktem Contipra je kyselina hyaluronová vyráběná mimo jiné v podobě hydrogelů, nanovláken nebo micel. 

• 3950 m2 výzkumných prostor
• 18 špičkově vybavených laboratoří se zkušeným personálem 
• Kontrolované poloprovozní prostory různé třídy čistoty 
• Plně vybavené kontrolní analytické laboratoře
• Výrobní prostory odpovídající GMP 
• Kancelářské, konferenční a skladovací prostory

ÚSPĚCHY PRODUKTOVÉHO INKUBÁTORU

Ve spolupráci s partnery jsme vyvinuli a vyvíjíme řadu kosmetických surovin, kosmetických produktů na bázi nano-
vláken, zdravotnické prostředky, přípravky pro regenerativní medicínu apod. Jistě není bez zajímavosti, že tato služba 
je hlavně využívána zahraničními partnery. 

• ISO 9001:2008
• ISO 22716:2007
• ISO 13485:2003
• GMP pro výrobu léčivých látek a veteri-

nárních léčivých přípravků

Contipro a.s., Dolní Dobrouč 401, 561 02
research.cooperation@contipro.com
www.contipro.cz


