Uzávěrka přihlášek do soutěže Inovační
firma Moravskoslezského kraje 2014 se
blíží!
Termín pro přihlášení do letošního ročníku soutěže Inovační firma
Moravskoslezského kraje se již blíží, nezmeškejte jej a přihlaste se! 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. 8. 2014.
Více informací naleznete na webu RIS

Chcete získat investora pro své
podnikání? Přijďte na Startup Harvest!
Agentura pro regionální rozvoj pořádá dne 18. a 19. 9.2014 Startup Harvest,
tedy setkání podnikatelů (zájemců o získání financí na svůj podnikatelský
záměr) s investory. Vybraní podnikatelé budou své záměry prezentovat před
investorskou porotou. Cennější než finanční odměna pro nejlepší záměry, však bude
získání kontaktů na investory a jejich posouzení vašeho podnikatelského záměru.
Podnikatelé se mohou na akci se svým podnikatelským záměrem přihlásit do 20. 8.
2014. Přijít podpořit své favority či se jen podívat na to, jak probíhá jednání s
investory se však můžete i vy – diváci se mohou registrovat až do 10.9.2014.
Více informací a přihlášení pro firmy i pro diváky na www.startupharvest.com.

Podnikatelé - získejte 100.000 Kč na
poradenství!
Moravskoslezský kraj vyhlásil dotační program, v rámci kterého může malý
podnik s dobou existence méně než 3 roky získat až 100.000 Kč na
poradenství. To se může týkat např. přípravy byznys plánu, strategického
poradenství, právních, daňových, účetních, expertních služeb, ochrany duševního
vlastnictví. Žádat lze do 30. 9. 2014.
Více informací 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.
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