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Přihlášení do soutěže Inovační firma 
Moravskoslezského kraje již jen do 
9.9.2016! 

Malé, střední i velké firmy se ještě mohou registrovat do 4. ročníku soutěže 
Inovační firma Moravskoslezského kraje, kterou prostřednictvím své Agentury pro 
regionální rozvoj vyhlásil Moravskoslezský kraj.  Přihlásit lze vylepšené výrobky, 
technologie a služby, přičemž se musí jednat o již uskutečněné inovace, které byly 
umístěny na trh v předcházejících třech letech. Nejlepší firma z každé kategorie 
získá 50 tisíc korun, firmy na druhém a třetím místě si rozdělí 30 a 10 tisíc korun. 
Uzávěrka příjmu přihlášek je pro firmy 9. 9. 2016. 

Podrobné informace o soutěži, včetně podmínek účasti a přihlašovacího formuláře, 
zájemci najdou na webových stránkách. 

 

Již třetí klání StartUp Harvest se koná 
15.9.2016! 

Moravskoslezský kraj dlouhodobě podporuje podnikání v regionu a nezapomíná ani 
na začínající podnikatele. Pro ty letos již potřetí pořádá prostřednictvím Agentury pro 
regionální rozvoj, a.s. soutěž StartUp Harvest. 

Začínající podnikatelé mají možnost prezentovat svůj startupový projekt a získat pro 
něj investora. Kromě toho mohou získat finanční odměnu a navíc množství rad a 
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kontaktů. 

Do tohoto ročníku soutěže se přihlásilo celkem 33 startupistů a 20 z nich během 
srpna prezentovalo svůj projekt před dvojicí zkušených koučů, Jiřím Kubicou, 
zakladatelem Moravia Seed Fondu a Zdeňkem Rudolským, spoluzakladatelem 
Impact HUB Ostrava. Do finále pak postoupilo 12 podnikatelů, kteří svůj projekt 
představí investorům již 15. září 2016 v klubu Garáž v Ostravě-Martinově a vy máte 
možnost být u toho. Akce je zdarma, ale vzhledem k omezené kapacitě je nutné se 
zaregistrovat.  

           

 

Na podzim 2016 se připravuje 
vyhlášení 19 výzev z OP Podnikání a 
inovace pro konkurenceschopnost 

Pro malé a střední podniky se na podzim připravuje vyhlášení dalších 19 výzev 
v operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.  Vyhlašovat 
se budou nejen programy dotační, ale také finanční nástroje.  Konkrétně se plánuje 
vyhlášení těchto programů podpory: 

v prioritní ose 1 (rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace):  

 Aplikace                                                
 Inovace                                 
 Potenciál                                              
 Partnerství znalostního transferu                               
 Služby infrastruktury       
 Spolupráce - Klastry 

v prioritní ose 2 (rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních 
podniků): 

 Expanze (Úvěry / Záruky) 
 Technologie                        
 Technologie 
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 Marketing 
 Nemovitosti 
 Školicí střediska 

v prioritní ose 3 (účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a 
obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti 
nakládání energií a druhotných surovin): 

 Úspory energie   
 Smart Grids II 

v prioritní ose 4 (Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a 
informačních a komunikačních technologií): 

 ICT a sdílené služby – aktivita Budování a modernizace DC          
 ICT a sdílené služby -  aktivita Tvorba nových IS/ICT řešení 
 ICT a sdílené služby – aktivita Zřizování a provoz CSS      
 ICT a sdílené služby pro začínající podniky 

Více informací na webových stránkách. 

 

Představujeme první aktivity projektu 
Smart Akcelerátor Regionální inovační 
strategie   

Začátkem letošního roku Moravskoslezský kraj zahájil realizaci projektu Smart 
Akcelerátor RIS3 strategie. Agentura pro regionální rozvoj, a.s. je partnerem 
projektu a je pověřena realizací vybraných klíčových aktivit. Tento projekt je 
financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a jeho klíčové 
aktivity jsou zaměřeny na rozvoj inovačního prostředí v kraji a podporu vybraných 
specializovaných odvětví. První započatá aktivita byla směřována k veřejným 
subjektům, které mohly žádat o dotaci na zpracování projektového záměru. Žádat 
však bylo možno pouze na ty projekty, jenž byly v souladu s krajskou RIS3 strategií. 

V rámci naplňování cílů projektu byl proveden průzkum hodnotící efektivnost 
krajského dotačního titulu I. - Inovační vouchery, které jsou určeny na spolupráci 
a transfer znalostí mezi vysokými školami, výzkumnými organizacemi a malými 
a středními podniky. Ze získaných výsledků vyplynulo, že inovační vouchery jsou 
vhodným nástrojem na zvyšování inovačních aktivit firem a podporují spolupráci 
s výzkumnými organizacemi. Na jaké výzkumné aktivity byl daný dotační titul využit 
je uvedeno v obr. č. 1. 

 Obr. 1 Na jaké výzkumné aktivity byl použit Inovační voucher 
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Ve vybraných inovačních firmách dále proběhla tzv. terénní šetření, která pomáhají 
zjistit nové inovační trendy, případně nová odvětví. 

V současné době se připravují další klíčové aktivity, kterými jsou stáže do 
výzkumných center a vzdělávací kurzy určené pro zástupce inovačních firem. 
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Sledujte nás také na facebooku  
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