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Mikropůjčky pro podnikatele!  

Pokud jste malý či střední podnik a chcete realizovat inovativní projekt, můžete si zažádat 
o mikropůjčku, tedy účelový úvěr ve výši až 500.000 Kč s úročením 2 % p. a.  

Pokud jste malý či střední podnik a chcete realizovat inovativní projekt, můžete si zažádat o 
mikropůjčku, tedy účelový úvěr ve výši až 500.000 Kč s úročením 2 % p. a. Tyto úvěry poskytuje 
Moravskoslezský kraj díky fondu Mikropůjček, do které financemi přispěl nejen kraj, ale i město 
Ostrava. Úvěr pak může firma splácet max. 5 let. Žádat můžete až do 31. 12. 2013. Více 
informací Vám podá Ing. Hana Vídenská, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu, tel.: 
595 622 181, e-mail: hana.videnska@kr-moravskoslezsky.cz.  

 

Potřebujete ve svém podniku zřídit pracovní místo pro 
výzkumníka?  

Potřebujete-li v podniku zřídit nové pracovní místo pro výzkumníka, využijte dotace 
poskytované Moravskoslezským krajem.  

Potřebujete-li v podniku zřídit nové pracovní místo pro výzkumníka, využijte dotace poskytované 
Moravskoslezským krajem. Dotace je určena malým a středním podnikům z Moravskoslezského 
kraje na náklady na nově vytvořená pracovní místa ve výzkumu a vývoji (VaV) vzniklá nejdříve 
od 1. 1. 2013. Maximálně můžete získat 50 % nákladů na jedno pracovní místo (max. 300.000 
Kč). Žádosti můžete podávat do 30. 9. 2014. Více informací Vám podá Ing. Roman Honeš, tel. 
595 622 461, e-mail: roman.hones@kr-moravskoslezsky.cz.  

 

Přijďte na seminář „Procesní inovace“  

Je to 1denní bezplatný seminář, jehož cílem je poskytnout účastníkům aktuální a 
kompletní přehled v oblasti procesních inovací.  

Celý článek naleznete na stránkách www.rismsk.cz  
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Začínající firmy - využijte možnosti zvýhodněných služeb 
podnikatelských inkubátorů!  

Jste-li malá nebo střední začínající (do 3 let od vzniku) inovativní firma, využijte nabídky 
získání dotace na služby podnikatelských inkubátorů či vědeckotechnického parku.  

Jste-li malá nebo střední začínající (do 3 let od vzniku) inovativní firma, využijte nabídky získání 
dotace na služby podnikatelských inkubátorů či vědeckotechnického parku. Podporu můžete 
získat v délce 36 měsíců a je určena na výdaje související s nájemným včetně dalších služeb, 
spojených s nájmem. Více informací Vám podá Ing. Roman Honeš, tel. 595 622 461, e-mail: 
roman.hones@kr-moravskoslezsky.cz.  

 

Studenti a absolventi VŠ a SŠ – zakládáte společnost a 
potřebujete získat počáteční kapitál?  

Pokud ano, využijte nabídky dotace Moravskoslezského kraje pro studenty SŠ a VŠ v 
posledních ročnících a absolventy VŠ a SŠ do jednoho roku od ukončení, kterou můžete 

využít na založení a rozvoj nové firmy s inovativním podnikatelským záměrem.  

Pokud ano, využijte nabídky dotace Moravskoslezského kraje pro studenty SŠ a VŠ v 
posledních ročnících a absolventy VŠ a SŠ do jednoho roku od ukončení, kterou můžete využít 
na založení a rozvoj nové firmy s inovativním podnikatelským záměrem. Můžete získat až 
50.000 Kč např. na zpracování podnikatelského záměru, studie proveditelnosti, patentové 
přihlášky. Více informací Vám podá Ing. Roman Honeš, tel. 595 622 461, e-mail: 
roman.hones@kr-moravskoslezsky.cz.  

 

Hella Autotechnik v Ostravě rozšiřuje kancelář!  

Hella Autotechnik, která v roce 2011 otevřela konstrukční kancelář v Ostravě se rozšiřuje.  

Celý článek naleznete na stránkách www.rismsk.cz  
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