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Otevřena 1. výzva na Inovační vouchery pro podnikatele! 

Malé a střední podniky mohou od 1.6. - 31.5.2017 požádat o inovační voucher v 1. 
výzvě na Inovační vouchery vyhlášené v Operačním programu Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost. Získat mohou až 75% způsobilých výdajů, minimálně však 80 tis. 
Kč a maximálně 250 tis. Kč. Finance mohou podnikatelé využít na nákup poradenských, 
expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření 
znalostí a certifikovaných zkušeben s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit 
podnikatelé.  

Více informací na webu Agentury Czechinvest. 

 

Přihlášení do soutěže Inovační firma Moravskoslezského kraje 
stále možné! 

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.  

 

http://www.rismsk.cz/?utm_source=ris-letter4&utm_medium=e-mail&utm_campaign=RIS%20letter
http://inovacnifirma.rismsk.cz/?utm_source=ris-letter4&utm_medium=e-mail&utm_campaign=RIS%20letter
http://inovacnifirma.rismsk.cz/?utm_source=ris-letter4&utm_medium=e-mail&utm_campaign=RIS%20letter
http://www.czechinvest.org/inovacni-vouchery-vyzva-i
http://inovacnifirma.rismsk.cz/
http://www.rismsk.cz/?utm_source=ris-letter4&utm_medium=e-mail&utm_campaign=RIS%20letter


Smart Akcelerátor pomáhá vzniku inovací v 
Moravskoslezském kraji! 

Projekt Smart Akcelerátor realizovaný Moravskoslezským krajem prostřednictvím 
Agentury pro regionální rozvoj chce pomoci objevit nové inovační příležitosti v kraji a 
přispět tak k plnému využití znalostního potenciálu a k posílení konkurenceschopnosti 
ekonomiky v kraji.  V rámci projektu se realizuje několik provázaných klíčových aktivit, 
kterých se mohou účastnit subjekty inovačního systému kraje, tedy i firmy. 

Firmy mají příležitost se účastnit například setkávání v tzv. inovačních platformách, 
které slouží pro tvorbu nových projektů a navázání spolupráce mezi firemním a 
akademickým sektorem. Zapojit se mohou také do aktivity mapování, která slouží ke 
zjištění potřeb pro podporu jejich inovačních aktivit a představení nových 
technologických trendů. 

Více o projektu na webových stránkách.  

 

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. 

Více informací naleznete na webových stránkách akce.  

 

Od 1. června OP Podnikání a inovace pro konkurence-        
schopnost administruje nově vzniklá Agentura pro podnikání a 
inovace  

Dne 1. června 2016 vznikla Agentura pro podnikání a inovace (API). Tato státní 
příspěvková organizace podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu bude mít na 
starosti administraci Operačního programu Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost 2014-2020. Nová agentura vznikla oddělením jedné divize, 
konkrétně Divize Strukturální fondy, od agentury CzechInvest. Její pracovníci tak budou 
ve své činnosti plynule pokračovat jen pod hlavičkou nové agentury. CzechInvest bude 
pokračovat ve své hlavní aktivitě, tedy zprostředkovávání investic do České republiky. 

http://www.rismsk.cz/cz/inovacni-infrastruktura/80-inovacni-struktura.html
http://www.rismsk.cz/cz/inovacni-infrastruktura/81-smart-akcelerator.html
http://www.inventarena.cz/


Generálním ředitelem Agentury pro podnikání a inovace byl jmenován Lukáš Vymětal, 
dosavadní ředitel Divize Strukturální fondy agentury CzechInvest. Zástupci API jsou 
přítomni nejen v Praze, ale i v regionálních kancelářích CzechInvestu v každém 
krajském městě České republiky. 

 

Chcete získat investici pro své 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. 

 

Bude Moravskoslezský kraj špičkou v oblasti biotechnologií? 

V rámci Regionální inovační strategie jsou v Moravskoslezském kraji podporovány 
oblasti výzkumné specializace mezi něž byla v roce 2014 přidána i oblast Regenerativní 
medicíny, genomiky a nových přístupů při analýze dat, která má obrovský aplikační 
potenciál v lékařské praxi. Již teď máme v kraji několik špičkových firem či institucí, 
které se tomuto tématu věnují - jako je například nedávno otevřený biomedicínský park 
4Medi či Fakultní nemocnice Ostrava. 

Mezi hlavní silné stránky Moravskoslezského kraje patří zejména výzkum a vývoj 
terapeutických aplikací kmenových buněk, bioinformatika, genomické analýzy lidského 
genomu a pokročilé materiály a speciální zařízení pro oblast lékařské péče vč. 
postupného uplatňování technologií direct digital manufacturing s využitím 3D tisku. 

Konkrétními výsledky jsou například patenty v oblasti léčby popálenin pomocí 
pacientových vlastních krevních destiček (registrace v USA, držitel FNO), společný 
česko-čínský podnik (SCL biological Czech s.r.o.) pro výrobu léčivých regenerativních 
přípravků na bázi hUCB – MSC z pupečníkové tkáně, apod. 
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Sledujte nás také na facebooku  

[odhlaseni] 
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