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Soutěž Inovační firma Moravskoslezského kraje opět vyhlášena! 

Dne 24. března byl spuštěn 4. ročník soutěže Inovační firma MSK. Soutěž je letos 
určena nejen firmám (malým, středním i velkým), ale také základním, středním a 
vysokým školám, které mohou přihlásit své projekty v nové kategorii Junior inovátor. 

Firmy mohou opět do soutěže přihlásit vylepšené výrobky, technologie a služby, 
přičemž se musí jednat o už uskutečněné inovace, které byly umístěny na trh v 
předcházejících třech letech. Vítězná firma z každé kategorie získá 50 tisíc korun, firmy 
na druhém a třetím místě si rozdělí 30 a 10 tisíc korun. 

Do kategorie Junior inovátor, určené pro školy z Moravskoslezského kraje, mohou 
přihlásit jednotlivci i týmy své nápady, projektové záměry, případně už konkrétní 
produkty. Nejlepší projekty škol získají věcné ceny. 

Uzávěrka příjmu přihlášek je pro firmy 9. 9. 2016, pro školy je pak 30. 6. 2016. 
Podrobné informace o soutěži, včetně podmínek účasti a přihlašovacího formuláře, 
zájemci najdou na webových stránkách regionální inovační strategie. 

  

 

Konference Regenerativní medicína a Bioinformatika 19. 5. 2016 v 
Ostravě!  

Specialisté z USA, Polska, Estonska a Slovenska a domácí experti z Fakultní 
nemocnice Ostrava, VŠB-TU Ostrava nebo Regionálního Centra pokročilých technologií 
a materiálů působícího při Univerzitě Palackého v Olomouci budou prezentovat na 
letošním Brokerage Event na téma Regenerativní medicína a Bioinformatika. 

Na konferenci, která se uskuteční dne 19. května 2016 v Ostravě (DK Akord) budou 
prezentovány nejnovější poznatky výzkumu a vývoje v oblasti biotechnologií za účasti 
expertů z firem, univerzit, výzkumných ústavů, klastrových organizací, aj. V programu 
zazní přednášky týkající se kolaborativního nekomerčního výzkumu, transferu 
technologií, problematiky patentování a zkušenosti s rozjezdem podnikání v 
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biotechnologiích. 

Více informací včetně nabitého programu najdete na webu konference, kde je také 
možné se na akci registrovat. 

Akce je pro účastníky zdarma.  

 

Proinovační firma, aneb jak vytvořit inovační prostředí 

Agentura pro regionální rozvoj pro Vás připravila seminář Proinovační firma, aneb jak 
vytvořit inovační prostředí. 

Seminář je určený pro střední management firem a uskuteční se dne 21. dubna. 2016. 
Na semináři se dozvíte jak vytvořit a podporovat kreativní prostředí ve firmě; co 
stimuluje zaměstnance k tomu, aby jejich práce byla tvořivá; jak udržet chování 
zaměstnanců tvůrčí a přitom v kontrolovatelných mezích a mnoho dalšího potřebného k 
podnícení tvořivé a inovativní atmosféry ve firmě. 

Lektorem bude PhDr. Vojtěch Bednář, jenž je odborným poradcem v interní komunikaci 
a managementu vztahů, autorem řady knih a provozovatelem portálu www.firemni-
sociolog.cz. 

Pozvánka a možnost přihlášení je v kalendáři akcí. 

  

 

Konference Invest MORE – Investiční příležitosti v Moravskoslezském 
kraji 

Všem, kteří se zajímají o investiční prostředí v našem kraji, je určena konference Invest 
MORE – Investiční příležitosti v Moravskoslezském kraji. Ta se uskuteční 1. června 
2016 v Clarion Congress Hotelu v Ostravě.   

Letošním tématem konference je především pracovní síla, zaměstnanci pro firmy a 
možnosti získávání nových zaměstnanců. Na konferenci, kromě představitelů kraje 
v čele s hejtmanem Miroslavem Novákem, vystoupí představitelé vládních úřadů, 
krajských firem a krajských středních škol. Po celou dobu akce se bude možné ve foyer 
potkat se zástupci krajských středních technických škol, které jsou připraveny navázat 
spolupráci s firmami, a to v oblasti exkurzí, odborných praxí, stáží apod. 

Více informací a možnost přihlášení. 
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Chcete získat investici do podnikání? Přihlaste se na StartUp Harvest 
2016! 

Agentura pro regionální rozvoj pořádá dne 15. září 2016 StartUp Harvest, tedy setkání 
začínajících podnikatelů, kteří potřebují kapitál pro zahájení či rozšíření svého podnikání 
s investory. Vybraní podnikatelé budou své záměry prezentovat před investorskou 
porotou. Cennější než finanční odměna pro nejlepší záměry, však bude získání kontaktů 
na investory a jejich posouzení vašeho podnikatelského záměru. 

Podnikatelé se mohou na akci se svým podnikatelským záměrem přihlásit do 30. 6. 
2016. 

Více informací a přihlášení pro podnikatele na www.startupharvest.com. 
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