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Vyhlášen 2. ročník soutěže Inovační firma 
Moravskoslezského kraje 2014. Přihlaste se!  

Po loňském prvním úspěšném ročníku, byl v březnu 2014 
vyhlášen 2. ročník soutěže Inovační firma Moravskoslezského 

kraje 2014. Soutěž je určena pro firmy působící na území 
Moravskoslezského kraje, které v posledních 3 letech uvedly na trh 
inovaci výrobku, technologie či služby. Přihlásit se mohou firmy malé, 
střední a nově také firmy velké. Uzávěrka přihlášek je 14. srpna 2014.  

Více informací naleznete na webu RIS.  

 

Fond Mikropůjček – využijte možnost získat 
výhodný podnikatelský úvěr! 

Úvěr ve výši až 500.000 Kč s úročením 1 % p. teď podnikatelé 
mohou získat v rámci fondu Mikropůjček, který provozuje 

Moravskoslezský kraj. O úvěr mohou žádat „mladé“ (do 3 let ode dne 
zahájení podnikání) malé a střední firmy podnikající na území 
Moravskoslezského kraje. Peníze z úvěru pak mohou být použity na 
tvorbu nových nebo rozšíření či zlepšování stávajících výrobních 
technologií, výrobků či poskytovaných služeb nebo zlepšení jejich 
užitných vlastností, vstupu na nové trhy s těmito produkty, zavedení 
nových postupů či změn ve výrobě, distribuci, řízení, organizaci práce 
nebo kvalifikaci pracovní síly.  

Více informací na webu RIS.  

 

Získejte finance na podporu aplikovaného 
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výzkumu a experimentálního vývoje (program 
Epsilon) 

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 5. května 
2014 první veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji 

v programu Epsilon. Uchazeči mohou být jak výzkumné organizace, 
tak také podniky. Podání projektů je možné do 30. 6. 2014.  

Více informací na webu TCAV.  

 

Inovační presstrip 

V dubnu Agentura pro regionální rozvoj uspořádala již třetí 
inovační presstrip - tedy návštěvu novinářů ve vybraných 

inovačních firmách v Moravskoslezském kraji. Tentokráte jsme naši 
tour s novináři zahájili na podnikatelském inkubátoru BIC Ostrava, kde 
nám jeho ředitel Marek Valdmann představil fungování a služby, které 
BIC poskytuje. Následovala návštěva firmy ELVAC EKOTECHNIKA, 
kde jsme novinářům představili firmu zabývající se oblastí životního 
prostředí. Poté jsme si ve Frýdku-Místku prohlédli firmu ING 
CORPORATION, která vyrábí ortotika a protetika, tedy různé náhrady 
končetin či jiných částí těla. Jako poslední jsme navštívili firmu SKY 
PARAGLIDERS ve Frýdlantu nad Ostravicí, která vyrábí padákové 
kluzáky a příslušenství (sedáky a záložní padáky).  

 

Nezmeškejte příležitost a zúčastněte se seminářů 
s tematikou získávání rizikového kapitálu! 

Agentura pro regionální rozvoj organizuje v květnu a červnu 
cyklus seminářů s tematikou získávání rizikového kapitálu.  

 Venture kapitálové fondy  (27. a 28. 5. 2014)   
 Kapitálové akvizice, IPO  (5. 6. 2014)   
 Business angels, seed a pre-seed fondy  (11. a 12. 6. 2014)   
 Příprava firem na vstup investora rizikového kapitálu  (17. a 18. 

6. 2014)  
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