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Vyhlášení soutěže "Inovační firma Moravskoslezského kraje 
2013"! 

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

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

Celý článek naleznete na stránkách inovacnifirma.rismsk.cz  

 

Inovace pomáhají i zdravotně postiženým! 

Inovace mohou pomáhat i zdravotně postiženým lidem. To dokázal svým 
unikátním zařízením Petr Uličný z Ostravy, který pro svého kamaráda, jenž 

postupně ztrácel schopnost se hýbat, sestrojil speciální myš. Ta se ovládá hlavou a 
postižený člověk může díky ní pak ovládat třeba počítač, TV či mobilní telefon.  

Celý článek naleznete na stránkách www.rismsk.cz  

 

Je libo do Silicon Valley nebo Izraele či Singapuru? 

Patříte mezi start-upy, které vyvíjejí inovativní produkty či služby? Prezentujte je ve 
špičkových zahraničních technologických inkubátorech v Silicon Valley, Izraeli, 

Singapuru či Švýcarsku.  

Celý článek naleznete na stránkách www.rismsk.cz  

http://anews.abmmorava.cz/arr.cz/index2.php?option=com_yanc&act=stats&task=click&cid=bc6dc48b743dc5d013b1abaebd2faed2-eae27d77ca20db309e056e3d2dcd7d69&Itemid=&no_html=1
http://anews.abmmorava.cz/arr.cz/index2.php?option=com_yanc&act=stats&task=click&cid=bc6dc48b743dc5d013b1abaebd2faed2-9dcb88e0137649590b755372b040afad&Itemid=&no_html=1
http://anews.abmmorava.cz/arr.cz/index2.php?option=com_yanc&act=stats&task=click&cid=bc6dc48b743dc5d013b1abaebd2faed2-a597e50502f5ff68e3e25b9114205d4a&Itemid=&no_html=1
http://anews.abmmorava.cz/arr.cz/index2.php?option=com_yanc&act=stats&task=click&cid=bc6dc48b743dc5d013b1abaebd2faed2-0336dcbab05b9d5ad24f4333c7658a0e&Itemid=&no_html=1
http://anews.abmmorava.cz/arr.cz/index2.php?option=com_yanc&act=stats&task=click&cid=bc6dc48b743dc5d013b1abaebd2faed2-eae27d77ca20db309e056e3d2dcd7d69&Itemid=&no_html=1


 

Seznamte se .... s inovativními firmami z Moravskoslezského 
kraje! 

BORCAD cz, spol. s r.o. byla založena v roce 1990 jako konstrukčně-vývojové 
studio současným jednatelem Ing. Ivanem Borutou. Firma začínala v Ostravě se 

třemi zaměstnanci, nyní se 135 zaměstnanci, exportuje do 42 zemí světa a díky 
jedinečnému designu a originálním konstrukčním řešením patří k nejinovativnějším 
firmám v oboru.  

Celý článek naleznete na stránkách www.rismsk.cz  

 

Ještě 201 dní můžete žádat Moravskoslezský kraj o 
zvýhodněnou mikropůjčku! 

Jste začínající firma? Máte inovativní nápad, ale chybí Vám finance na jeho realizaci? 
Podpoříme Vás a poskytneme až 500.000 Kč v rámci Programu podpory malých a 

středních podniků.  

Celý článek naleznete na stránkách www.rismsk.cz  

 

Nově jsme pro Vás připravili možnost přihlásit se k odběru novinek, stačí zadat email na 
našich stránkách www.rismsk.cz.  
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