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Nejlepším startupem na Startup Harvestu byla ústní myš Petra 
Uličného! 

Ve dnech 18.9 a 19.9.2014 se v Dolní oblasti Vítkovic uskutečnil StartUp Harvest, kde 
se o přízeň 6ti českých a zahraničních investorů se ucházelo 12 startupových firem. 
Mimo českých investorů - Marty Novákové z U&Sluna, Roberta Tůmy ze společnosti 
Impact Hub Praha, Čestmíra Gříbka ze společnosti Gansa či Danila Lefendy z Moravia 
Seed Fondu - se v porotě objevili i zahraniční zástupci. Těmi byli Alfredo Coppola z 
amerického podnikatelského inkubátoru US MAC a Christa Bleyleben z poradenské 
společnosti MassGlobal partners z Bostonu. 

Velká část představených produktů se týkala IT technologií. Představila se např. 
aplikace Visionare, software na řízení projektů od společnosti Projektově.CZ, software 
pro řízení ekonomiky Targetty od společnosti Uniwise, software pomáhající řídit 
skladové hospodářství od firmy Giriton System, systém řízení pro bezpečnostní 
agentury Hedurio, aplikace pro vývojáře Go4Translate nebo pokladní, skladový a 
rezervační systém DotyKačka. Účastnily se však i firmy s „hmotnými“ produkty jako 
např. komínové nástavce Smart Head nebo minitělocvična Gabi či elektrické skatebordy 
firmy Driwhel. Největší pozornost investorů a vítězství však nakonec získala ústní myš, 
která pomáhá zdravotně postiženým lidem od firmy Petra Uličného. 

Blíže o Startup Harvestu 

 

Hlasujte o nejlepší inovační firmu Moravskoslezského kraje! 

Ke dni 8.9.2014 byla ukončena možnost přihlášení do druhého ročníku soutěže 
Inovační firma Moravskoslezského kraje 2014, kterou vyhlásil Moravskoslezský kraj ve 
spolupráci s Agenturou pro regionální rozvoj. Do letošního ročníku soutěže se přihlásilo 
26 firem a v současné době je pro veřejnost otevřena možnost hlasovat pro nejlepší 
inovační firmu. Vylosovaný divák pak vyhrává tablet. Vyhlášení proběhne 4. listopadu 
2014. 
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Využijte možnost požádat o nově vyhlášené Inovační 
vouchery! 

Inovační vouchery jsou opět vyhlášeny, a to do 7.10.2014. Požádat může malá a střední 
firma z Moravskoslezského kraje na vývoj produktu či služby, testy, návrhy prototypů, 
analýzu trhu, design - to vše při realizaci s vysokou školu nebo výzkumnou institucí v 
kraji. Blíže na www.rismsk.cz (Financování a podpora inovací) nebo na KÚ MSK u Ing. 
Romana Honeše, tel.: 595 622 461, email: roman.hones@kr-moravskoslezsky.cz. 

 

Dotace na nově vytvořené pracovní místo ve výzkumu a 
vývoji! 

Do 7.10.2014 je možno žádat také o dotaci na nově vytvořené pracovní místo. Malé a 
střední firmě tak může krajská dotace uhradit až 50% mzdových nákladů na pracovníka 
ve výzkumu a vývoji. Blíže na www.rismsk.cz (Financování a podpora inovací) nebo na 
KÚ MSK u Ing. Romana Honeše, tel.: 595 622 461, email: roman.hones@kr-
moravskoslezsky.cz. 

 

Na poradenství pro podnikatele je možno získat až 100.000 Kč! 

Dotace až 100.000 Kč je určena pro malé podniky mladší 3 let na poradenské služby 
(strategické a business poradenství, zpracování podnikatelského záměru/studie 
proveditelnosti, právní, daňové, účetní, expertní služby, ochrana duševního vlastnictví). 
Žádat lze do vyčerpání alokace (nejpozději však do 30. 6. 2015). Blíže na 
www.rismsk.cz (Financování a podpora inovací) nebo na KÚ MSK u Ing. Ericha Bartoše, 
tel.: 595 622 712, email: erich.bartos@kr-moravskoslezsky.cz. 

 

Možnost získat výhodný úvěr z Fondu Mikropůjček stále trvá! 

Úvěr ve výši až 500.000 Kč na 3 – 5 let s úročením 1% p.a. je stále možno získat, a to 
až do 30.6.2015. Žádat o něj mohou malé a střední podniky z Moravskoslezského kraje 
s dobou existence méně než 3 roky a úvěr může být využit na uhrazení výrobních 
nákladů, propagaci a marketing, pořízení majetku a zásob, osobní náklady, zásoby, atd. 
Blíže na www.rismsk.cz (Financování a podpora inovací) nebo na KÚ MSK u Bc. Petra 
Zajace, tel.: 595 622 725, email: petr.zajac@kr-moravskoslezsky.cz. 
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