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Soutěž o pátého inovačního oskara odstartovala 28. března  

Soutěž Inovační firma Moravskoslezského kraje je pro mnohé již známý pojem. Poprvé 
byla soutěž spuštěna před pěti lety a mnozí byli překvapeni tím, kolik firem se silným 
inovačním potenciálem v regionu existuje. 

„Jde o půl kulaté výročí soutěže a možná je na čase i trocha bilancování,“ říká ředitelka 
pořádající Agentury pro regionální rozvoj Petra Chovanioková a dodává: „za 4 roky nám 
prošlo soutěží 89 přihlášek a zapojilo se 85 firem – jsem ráda, že jsme veřejnosti resp. 
občanům mohli odkrýt inovační poklady našeho regionu.“ 

Soutěž je tady již 5tým rokem a jak sami pořadatelé přiznávají ten „půlkulatý“ pátý ročník 
chtějí tak trošku přiblížit tomu prvnímu. „Stejně jako v první ročníku i letos otevíráme pro 
firmy jen kategorii malý a střední podnik. Přihlašovat se tedy mohou fyzické osoby, 
mikropodniky, malé a střední podniky se sídlem v Moravskoslezském kraji,“ dodává 
náměstek hejtmana Jan Krkoška. 

Stejně jako v loňském roce, i v tom letošním byla v rámci soutěže otevřena kategorie 
Junior inovátor, jíž cílem je podpora a zviditelnění technických talentů. Tato podkategorie 
je určena žákům a studentům, kteří se zajímají o inovace i novodobé trendy.  

„Je to správná cesta k propagaci škol, ve kterých vyrůstají ti, jejichž nápady nám v 
budoucnu mohou ovlivnit život. Po prvním ročníku evidujeme velký zájem ze strany škol 
zapojit se i do toho letošního, již teď se těšíme na přihlášky těch nejmladších talentů“, 
dodává náměstek hejtmana Stanislav Folwarczny. 

Soutěž odstartovala 28. března a přihlášky bude možno podávat do kategorie Junior 
inovátor do 30. června a do kategorie malý střední podnik do 15. září.  

Veškeré podmínky a podrobné informace k soutěži jsou k nalezení na stránkách 
www.inovacnifirma-msk.cz. 
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Šance pro inovativní startupy - program CzechStarter 

Příležitost využít služeb mentorů z podnikatelského prostředí, navázat mezinárodní 
kontakty, získat investora nebo svůj projekt prezentovat přímo v Silicon Valley, to vše 
nabízí program CzechStarter, který vyhlašuje Agentura CzechInvest.  

Do Silicon Valley se však dostanou jen ti nejlepší, kteří projdou základní  až 7 měsíční 
fází. Ta bude ušita přímo na míru potřeb startupu a zkušený mentor se zaměří přesně na 
ty oblasti, ve kterých má žadatel největší slabiny. V této „Basic fázi“ startup může získat 
až 150 hodin konzultací s vybraným mentorem. 

Na „Basic fázi“ navazuje tzv. „Gold fáze“, která umožní startupu účast v intenzivním 
programu v inkubátoru v Silicon Valley. Na 14 dnů tak startup získá zdarma pronájem 
kanceláře v Silicon Valley, překlad materiálů a služby zahraničního mentora, částečně (z 
85%) dostane příspěvek na vstupy na workshopy, networkingové akce a letenky. 

Podobného programu se zúčastnil i Michal Kubánek, zakladatel a majitel společnosti 
Kuberg, mj. i účastník prvního ročníku soutěže Inovační firma Moravskoslezského kraje. 
Tam získal v konkurenci 22 projektů 3. místo.  O své zkušenosti s programem Agentury 
CzechInvest říká: "Pobyt v USA naplnil nad očekávání naše cíle a ukázal nám, že máme 
potenciál se rovnocenně měřit se zahraničními konkurenty. Síla programu spočívá v 
rychlosti získání orientace v daném prostředí a navázání důležitých kontaktů."  

Příjem přihlášek probíhá od 15. 4. 2017 do 30. 4. 2017. Bližší popis  programu. 

 

O titul Lady Business Moravskoslezského kraje usiluje 19 
podnikatelek 

Do konce února měly ženy podnikatelky z Moravskoslezského kraje příležitost se 
přihlásit do soutěže Lady Business Moravskoslezského kraje.  Cílem soutěže, která se 
poprvé konala v roce 2015, je na konkrétních příkladech ukázat, že v Moravskoslezském 
kraji úspěšně podniká řada žen. 

„Do letošního ročníku se přihlásilo 20 podnikatelek, jednu přihlášku jsme však museli 
vyřadit, protože nesplňovala podmínky soutěže. O prestižní ocenění tak bude usilovat 19 
podnikatelek, mezi nimiž je například majitelka firmy zabývající se výrobou a designem 
skla či soutěžící, která vyrábí kosmetiku. Nechybí ale ani žena, která podniká v oboru 
praní, žehlení a mandlování. Svého zástupce ve druhém ročníku klání 
moravskoslezských podnikatelek bude mít i obor pohřebnictví,“ uvedla Petra 
Chovanioková ředitelka Agentury pro regionální rozvoj (ARR), která soutěž 
vyhlašovanou Moravskoslezským krajem pořádá. 

 „Do soutěže se mohla přihlásit podnikatelka, jejíž firma má sídlo v Moravskoslezském 
kraji a zároveň má podnikatelka v kraji i trvalé bydliště. Další podmínkou pro vstup do 
soutěže bylo minimálně dvouleté působení firmy na trhu, omezili jsme i minimální počet 
zaměstnanců. Podnikatelka musí zaměstnávat alespoň tři pracovníky ve stálém 
pracovním poměru,“ říká náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jan Krkoška. 

„V těchto dnech probíhá hodnocení přihlášek, posuzují se jak subjektivní, tak i finanční 
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kritéria. V rámci finančních ukazatelů se hodnotí například rentabilita či míra 
zadluženosti, u kritérií subjektivních se členové komise zajímají o aktivity firem na 
zahraničních trzích, jejich strategii či to, jaký důraz podnikatelky kladou na společenskou 
zodpovědnost,“ upřesnil hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák. 

Slavnostní vyhlášení se uskuteční 20. dubna 2017, vítězná podnikatelka získá  finanční 
ocenění ve výši 100 tisíc korun. 

Seznam všech přihlášených podnikatelek je uveřejněn na www.ladybusiness.cz. 

 

Kraj poskytne finanční prostředky na přípravu projektové 
dokumentace strategických projektů   

Moravskoslezský kraj vyhlásil již  2. výzvu dotačního programu na podporu přípravy 
projektových záměrů strategických intervencí Regionální inovační strategie 
Moravskoslezského kraje (RIS3). 

Program je určen pro veřejné subjekty se sídlem v Moravskoslezském kraji a za 
poskytnuté finanční prostředky ve výši až 500 tisíc může být připravena projektová 
dokumentace strategického projektu. Projekt však musí být v souladu s krajskou RIS3 
strategií a musí být připraven tak, aby mohl být dále úspěšně předložen do relevantního 
dotačního programu na národní  či evropské úrovni. 

Více informací naleznete na webových stránkách Moravskoslezského kraje. Lhůta pro 
podávání žádostí je od 31. 3. 2017 do 21. 4. 2017. 

 

V kraji se realizují výzkumně-vývojové projekty za 9,8 mld. korun  

Podle závěrů z vyhodnocení Akčního plánu Regionální inovační strategie se v kraji 
realizují výzkumně-vývojové projekty za 9,8 mld. korun.   

V současné době je v Akčním plánu, který mapuje výzkumně-vývojové projekty 
v Moravskoslezském kraji, zaregistrováno 269 projektů, z nichž 75 se v současné době 
realizuje a 149 projektů v hodnotě 14 126,9 mil. Kč jsou projekty, které jejich nositelé 
plánují realizovat v období 2017 – 2018. Další projekty (45) již realizovány nebudou nebo 
již jejich realizace byla ukončena.  

Co do počtu projektů a finanční alokace realizovaných projektů se firmy, univerzity či 
výzkumné instituce zaměřují nejvíce na oblast pokročilých materiálů a inteligentní 
energetiky.  Naopak, menší počet projektů v realizaci je v oblasti, která je pro 
Moravskoslezský kraj méně tradiční, a to biomedicína. Mezi hlavní realizátory 
biomedicínských projektů patří i Fakultní nemocnice Ostrava. Ta v současné době ve 
spolupráci s VŠB – TUO a Ostravskou univerzitou realizuje projekt, jehož hlavním cílem 
je vytvoření datového skladu, který umožní především sběr medicínských dat, jejich 
uchování a využití v analýzách či klinických studiích. 
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