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Moravskoslezský kraj vyhlásil soutěž o nejlepší inovativní nápady. 
Realizaci vybraných projektů podpoří až půl milionem korun. 

Soutěž o nejlepší chytrá řešení v zavádění inteligentních technologií, které budou lidem 
v regionu šetřit čas i peníze a usnadňovat jim život, vypsal Moravskoslezský kraj. Své 
inovativní nápady může do dotačního titulu přihlásit podnik či spolek se sídlem nebo 
provozovnou v Moravskoslezském kraji. Kraj na podporu realizace projektů vyčlenil dva 
a půl milionu korun. 

Podané projekty musí tematicky zapadat do jedné z pěti kategorií: debyrokratizace, 
zdravotnictví, infrastruktura, doprava a úspory. 

„Naše koncepce chytrého regionu vychází z dlouhodobé vize zlepšit lidem v našem 
regionu kvalitu života s pomocí využití moderních technologií. Jedním z prvních 
konkrétních kroků, jak se tomuto cíli přiblížit, je právě podpora inovativních projektů,“ 
vysvětluje Ivo Vondrák, hejtman Moravskoslezského kraje. „Vyhlášením soutěže 
chceme dát prostor talentovaným lidem, kteří mají skvělé nápady, aby je mohli 
realizovat s finanční pomocí kraje právě v našem regionu a nemuseli hledat uplatnění 
jinde. Realizaci těch nejlepších vybraných projektů podpoříme částkou až půl milionu 
korun,“ dodává hejtman. 

Jednotlivé produkty, služby či technologie budou veřejně přístupné lidem 
v Moravskoslezském kraji, a to už od začátku příštího roku.  Zájemci mohou podávat 
žádosti od 12. května do 10. srpna letošního roku.  

„Už jsem avizoval, že na to, abychom byli skutečně chytrým regionem, chceme jít jinak 
než ostatní, kteří mají koncepce vypracované pouze na papíře. Vyhlášená soutěž je 
prvním důkazem, že chceme v zavádění chytrých technologií do praxe udávat tempo 
ostatním krajům. Vždyť v našem regionu existuje řada firem i jednotlivců, kteří mají 
špičkové nápady, a to nejen v českém, ale i celosvětovém měřítku. A právě ty, kteří 
hledají řešení, jak posunout náš kraj dál, je třeba podpořit,“ říká Jakub Unucka, 
náměstek hejtmana MSK pro chytrý region a dopravu. „Šanci na realizaci projektu 
teď má kdokoli z kraje - od velkých korporací až po mladé podnikající lidi s pájkou 
v ruce,“ doplňuje Jakub Unucka. 

Podrobné informace o soutěži budou dispozici na webových stránkách 
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Moravskoslezského kraje a také na nových stránkách www.chytrejsikraj.cz. 

 

Vytipujte si budoucího zaměstnance na odborné stáži přímo u Vás ve 
firmě 

Od 15. 5. 2017 do 7. 7. 2017 mohou malé a střední podniky se sídlem nebo 
provozovnou na území Moravskoslezského kraje požádat o dotaci na odborné stáže 
žáků a studentů.  Cílem je podpora lepšího uplatnění žáků a studentů na trhu práce. 

V rámci odborné stáže mohou ve firmě působit pouze studenti střední školy ze 2. a 3. 
ročníků oborů s maturitou a 2. ročníků oboru s výučním listem. V případě vysokých škol 
to jsou studenti denního studia 1. – 3. ročníku bakalářského studia a 1. ročníku 
navazujícího magisterského studia, případně studenty 1. – 4. ročníku pětiletého 
magisterského studia na vysokých školách. SŠ a VŠ však musí mít sídlo 
v Moravskoslezském kraji a definovány jsou rovněž obory studia: 

 Ekologie a ochrana životního prostředí  
 Hornictví, hornická geologie, hutnictví, slévárenství  
 Strojírenství  
 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika  
 Technická chemie a chemie silikátů  
 Potravinářství a potravinářská chemie  
 Textilní výroba a oděvnictví  
 Kožedělná a obuvnická výroba, zpracování plastů  
 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů  
 Polygrafie, zpracování filmu a fotografie  
 Stavebnictví, geodezie, kartografie, geografie  
 Doprava a spoje  
 Speciální a interdisciplinární technické obory  
 Zemědělství a lesnictví  
 Jazykověda, překladatelství, tlumočnictví  

Firma může získat až 70% nákladů na stáž, maximálně však 300.000 
korun.  Financovány mohou být mzdové náklady jak studenta, tak odborného 
pracovníka, který nad studentem vykonává odborný dohled. 

Více informací na webových stránkách kraje. 

 

  

Již po páté se bude bojovat o prestižní titul Inovační firma 
Moravskoslezského kraje 

 Letošní ročník soutěže Inovační firma vyhlašované Moravskoslezským krajem je 
otevřen všem malým a středním podnikům se sídlem v Moravskoslezském kraji. Firmy 
mohou přihlásit svou inovaci produktu, služby či technologie, jenž je na trhu maximálně 
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3 roky.  

„Za 4 předchozí ročníky prošlo soutěží 89 přihlášek a zapojilo se 85 firem. V každém 
ročníku se vždy objevily nové firmy se špičkovým produktem. Všechny tyto firmy 
dokazují, že Moravskoslezský kraj má kromě průmyslové tradice také silný inovační 
potenciál do budoucna v nových oborech,“ říká ředitelka pořádající Agentury pro 
regionální rozvoj Petra Chovanioková.   

Soutěž odstartovala 28. března a přihlášky bude možno podávat do 15. září. V průběhu 
září a října přihlášky projdou odborným hodnocením a vítězná firma, mimo titulu 
Inovační firma pro rok 2017, získá také finanční odměnu.  

Veškeré podmínky a podrobné informace k soutěži jsou k nalezení na stránkách 
www.inovacnifirma-msk.cz. 

 

  

Týmy a jednotlivci ze škol mohou soutěžit se svými zlepšováky  

I letos je v rámci soutěže Inovační firma Moravskoslezského kraje vyhlášena kategorie 
Junior Inovátor, která je určena pro žáky a studenty základních, středních a vysokých 
škol. Ti mohou, ať už v týmech nebo jednotlivě, přihlásit svůj inovativní nápad. 

Požadavky na přihlašovaný nápad se pak liší podle úrovně školy. Žáci ze základních 
škol přihlašují pouze nápad, například na to, jak zlepšit chod školy nebo obce. Naopak u 
soutěžících z řad vysokoškoláků se předpokládá již vytvořený produkt, služba nebo 
technologie, která má potenciál uplatnit se na trhu.   

„V minulém ročníku se do kategorie Inovátor Junior přihlásilo 16 projektů. Nejvíce jich 
bylo v kategorii vysokých škol, kde jednoznačně dominovala VŠB-TU Ostrava. Ze 
souboje týmů VŠB-TUO pak vítězně vyšla inovace zabývající se mechanicko-fyzikálním 
rozborem sypkých materiálů. Věříme, že tato soutěž pomůže podnítit zájem žáků a 
studentů o inovace a potažmo i o dění v kraji“, dodala k soutěži Petra Chovanioková, 
ředitelka pořádající Agentury pro regionální rozvoj.  

Letošní novinkou je zapojení společnosti BROSE CZ spol. s r.o., která pro soutěž 
JUNIOR INOVÁTOR vytvořila speciální kategorii "AUTOMOBILOVÝ INTERIÉR 
BUDOUCNOSTI". Téma je otevřeno pro studenty základních, středních i vysokých škol. 
Ti nejlepší budou oceněni zástupci společnosti BROSE CZ spol. s r.o. 

Uzavření příjmu přihlášek je 30. června 2017. Více informací a přihlášky naleznete na 
webových stránkách soutěže. 
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Pro odhlášení odběru dalších newsletterů, klikněte zde. 
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