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Soutěž "Inovační firma Moravskoslezského kraje 2013"! 

Dne 4. 6. 2013 Moravskoslezský kraj vyhlásil soutěž „Inovační firma 
Moravskoslezského kraje 2013“. Přihlásit se do 20. 9. 2013 může každý malý či 

střední podnik nebo živnostník, který v posledních třech letech uvedl na trh inovaci 
výrobku, technologie nebo služby.  

Více informací a přihláška na stránkách inovacnifirma.rismsk.cz.  

 

Cena Fr. Běhounka vědeckým pracovníkům! 

MŠMT uděluje Cenu Fr. Běhounka, která je určena vědci, který se zasloužil o 
šíření dobrého jména ČR v evropském výzkumu a vývoji (úspěšná účast v 

projektech, grantech ve výzkumu a vývoji v zemích EU). Nominace kandidátů se zasílá 
nejpozději do 15. 9. 2013.  

Více informací na stránkách MŠMT.  

 

Soutěž o nejlepší spolupráci roku a cenu TAČR! 

Projekt Nejlepší spolupráce roku má za úkol oceňovat a podporovat spolupráci 
mezi vysokými školami a aplikační sférou v oblasti výzkumu a vývoje vedoucího k 

inovacím. Do soutěže se mohou přihlásit projekty (i jejich části) či transfery (například 
prodej licence), které byly realizovány či ukončeny do 1. 6. 2013. Soutěžní projekt je 
možné přihlásit do 23. 8. 2013.  

Bližší detaily o soutěži včetně přihlášky naleznete na webu.  
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Cena EU 2014 pro ženy inovátorky 

Evropská komise vyhlásila druhé kolo Soutěže o evropskou ženu – inovátorku. 
Soutěž ocení tři ženy, které dosáhly vynikajících inovací a přivedly je na trh. 

Soutěž je otevřena všem ženám, které založily nebo spoluzaložily společnost, a které 
zároveň ve své kariéře využily výzkumných programů EU. Přihlášky je možné podávat 
do 15. října 2013.  

Více informací na stránkách The EU Prize for Women Innovators 2014  

 

Soutěž Česká inovace 2013 – registrace od 10. 9. 2013 

Od 10. 9. 2013 je možné se registrovat do soutěže Česká inovace 2013. Fyzické i 
právnické osoby mohou přihlásit svůj projekt, který je podle jejich názoru inovativní a 

má potenciál přinést nebo již přináší změnu v lokálním nebo i v celosvětovém měřítku a 
zároveň má předpoklady pro úspěšný komerční rozvoj. Uzávěrka přihlášek je 19. 11. 2013.  

Více informací je na stránkách České inovace.  

 

Nezapomeňte na možnost přihlásit se k odběru novinek, stačí zadat email na našich 
stránkách www.rismsk.cz.  
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Pokud nechcete dostávat novinky , klikněte na tento odkaz  
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