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Kraj opět rozděluje podnikatelům mikropůjčky! 

Dne 17. 12. 2015 vyhlásil Moravskoslezský kraj Program podpory malých a středních 
podniků v Moravskoslezském kraji, a to formou mikropůjček.  Žadatelé, kterými mohou 
být malé a střední podniky ne starší než 3 roky sídlící v MSK, mohou získat 
zvýhodněnou půjčku až ve výši 500.000 Kč. Maximální doba splatnosti úvěru jsou 3 
roky, v případě projektu s vysokou inovační přidanou hodnotou až 5 let. 

Mikropůjčky jsou určeny pro projekty zaměřené zejména na tvorbu nových nebo 
rozšíření či zlepšování stávajících výrobních technologií, výrobků či poskytovaných 
služeb nebo zlepšení jejich užitných vlastností, vstupu na nové trhy s těmito produkty, 
zavedení nových postupů či změn ve výrobě, distribuci, řízení, organizaci práce nebo 
kvalifikaci pracovní síly. 

Žádosti o úvěr se přijímají průběžně do 30. 6. 2017 nebo do vyčerpání finančních 
prostředků. 

Více na webových stránkách kraje. 

 

Aktuální výzva v programu Inovace v Operačním 
programu  Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. 

Malé a střední podniky, výzkumné organizace či vysoké školy mohou žádat v rámci OP 
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost o dotaci v programu INOVACE – Projekt 
na ochranu práv průmyslového vlastnictví. Zájemci mohou žádat o prostředky na 
zajištění právní ochrany svých výrobků jak v ČR, tak i v zahraničí ve formě 
vynálezů/patentů, ochranných známek, užitných vzorů a průmyslových vzorů. Na projekt 
je možno získat dotaci do výše 1 mil. Kč. Finance lze využít na služby oprávněných 
zástupců, překlady a správní poplatky. 

Více informací na webových stránkách Agentury Czechinvest. 
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Klastry mohou získat finance na podporu přípravy projektové 
dokumentace! 

Kraj v prosinci vyhlásil „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2016“ a 
na tento program vyčlenil 15 milionů korun, o které je možno žádat do 31. 3. 2016. 

Program je zaměřen na podporu projektů, které budou dále předkládány do výzev 
operačních programů (OP) Evropské unie. Žadateli mohou být jak obce, svazky obcí, 
tak i klastrové organizace, které připravují žádosti do Integrovaného regionálního OP, 
OP Životní prostředí, Programu rozvoje venkova v programovacím období, OP 
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, OP Zaměstnanost, programu Horizont 
2020 a komunitárních programů. 

Klastrové organizace mohou získat až 100.000 Kč na jednotlivé projekty, přičemž si 
budou moci předložit celkem tři žádosti o dotaci. 

Více na webových stránkách kraje. 

 

Mezinárodní výstava technických novinek, patentů a vynálezů 
INVENT ARENA. 

První ročník Mezinárodní výstavy technických novinek, patentů a vynálezů INVENT 
ARENA proběhne ve dnech 16. - 18. 6. 2016 v Třinci (WERK ARENA). Cílem je 
oslovení a integrace představitelů obchodu, investorů, výzkumných pracovišť, 
inovačních firem, vysokých a středních škol, mladých tvůrců a výrobců hledajících 
zajímavá inovační řešení resp. podněty čekající na zavedení do praxe. 

Vystavovatelé představí technické novinky, vynálezy, patenty a nové technologie 
z oblasti ekologie, hutnictví, energetika, strojírenství, výpočetní technika a 
další.  Nejlepší exponáty v jednotlivých kategoriích budou oceněny zlatou, stříbrnou a 
bronzovou medailí. Pro absolutního vítěze je připravena hlavní cena Grand Prix. 

Pokud chcete být vystavovatelem nebo se chcete akce zúčastnit, více informací 
naleznete na webových stránkách akce.   

 

Podnikatel roku 2016 pro MSK je Rudolf Gregořica, výkonný 
ředitel a předseda představenstva společnosti LANEX a.s. 

Společnost EY pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje, Miroslava Nováka a ve 
spolupráci s Agenturou pro regionální rozvoj v Ostravě vyhlásila jméno vítěze soutěže 
EY Podnikatel roku 2015 Moravskoslezského kraje. Stal se jím Rudolf Gregořica, 
výkonný ředitel a předseda představenstva společnosti LANEX a.s., přední výrobce 
technického textilu v České republice a ve střední Evropě. Loňským a dvojnásobným 
krajským vítězem byl výrobce dortů, Gevorg Avetisjan, majitel společnosti Marlenka 
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international s.r.o. 

Vítězové regionálních kol se utkají v březnu v Praze v celorepublikovém finále. Nejvíce 
„želízek v ohni“ na celostátní titul má letos Jihomoravský kraj, následují Praha a 
Moravskoslezský kraj. Vítěz z České republiky se zúčastní celosvětového finále, které 
se uskuteční 7. – 12. června 2016 v Monte Carlu. 

Partnerem regionálního kola soutěže EY Podnikatel roku 2015 MSK je Agentura pro 
regionální rozvoj v Ostravě.  
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Sledujte nás také na facebooku  

Pro odhlášení odběru dalších newsletterů, klikněte zde. 
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