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Nové semináře pro malé a střední firmy! 

Agentura pro regionální rozvoj  připravila pro malé a střední firmy několik nových 
seminářů: 

 Nově vznikající trhy - 11.3 a 12.3.2015 
 Vývoj produktů pro nové trhy (metoda Proof of Concept) - 24.3. a 25.3.2015 
 Uvedení nových produktů na trh (metoda Proof of Relevance) - 14.4. a 15.4.2015 
 Technology Scouting - 21.4.2015 
 Marketing nových produktů – připravujeme, o termínu Vás budeme informovat 

Všechny semináře jsou zdarma a uskuteční se na Agentuře pro regionální rozvoj, a.s., 
Na Jízdárně 7, Ostrava (8:30 – 16:30). Přihlásit se můžete v kalendáři akcí ARR. 

  

 

Nevíte, jak na daňové odpočty na výzkum a vývoj? 

Pak právě pro Vás jsme připravili seminář „Daňové odpočty na výzkum a vývoj a další 
finanční a lidské možnosti rozvoje společnosti". 

 Jak poznat, zda vaše firma má výzkum a vývoj, který by byl uplatnitelný v rámci 
daňových odpočtů. 

 Jak daňové odpočty na výzkum a vývoj uplatnit? Co vše k tomu potřebujete? 
 Jak se na daňové odpočty na výzkum a vývoj dívá finanční úřad? Ukážeme 

Vám i příklady z praxe. 
 Jaké jsou možnosti dotací v operačním programu Podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost a kdy lze očekávat první výzvy? 

To vše a mnohem více se dozvíte na semináři dne 3. března 2015 od 12:30 - 16:00 
hodin na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje, 28.října 117, Ostrava (zasedací 
místnost zastupitelstva kraje). 

Přihlásit se na seminář můžete v kalendáři akcí ARR. 

Program a medailonky prezentujících. 

http://www.rismsk.cz/?utm_source=ris-letter4&utm_medium=e-mail&utm_campaign=RIS%20letter
http://inovacnifirma.rismsk.cz/?utm_source=ris-letter4&utm_medium=e-mail&utm_campaign=RIS%20letter
http://inovacnifirma.rismsk.cz/?utm_source=ris-letter4&utm_medium=e-mail&utm_campaign=RIS%20letter
http://arr.cz/cs/kalendar-akci/icalrepeat.detail/2015/03/11/1128/-/nove-vznikajici-trhy
http://arr.cz/cs/kalendar-akci/icalrepeat.detail/2015/03/24/1123/-/vyvoj-produktu-pro-nove-trhy-metoda-proof-of-concept
http://arr.cz/cs/kalendar-akci/icalrepeat.detail/2015/04/14/1125/-/uvedeni-novych-produktu-na-trh-metoda-proof-of-relevance
http://arr.cz/cs/kalendar-akci/icalrepeat.detail/2015/04/21/1165/-/technology-scouting
http://arr.cz/cs/kalendar-akci/cat.listevents/2015/02/23/-
http://arr.cz/cs/kalendar-akci/icalrepeat.detail/2015/03/03/1151/-/danove-odpocty-a-dalsi-financni-a-lidske-moznosti-rozvoje-spolecnosti
http://arr.cz/images/calendar/Program_%C3%BAspora%20na%20daniprestavka.pdf
http://www.rismsk.cz/?utm_source=ris-letter4&utm_medium=e-mail&utm_campaign=RIS%20letter


 

 

Využijte možnost požádat o nově vyhlášené Inovační 
vouchery! 

Inovační vouchery jsou opět vyhlášeny, a to od 27. 3. do 10. 4. 2015. Požádat až o 
300.000 Kč 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 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! 

Od 27. 3. do 10. 4. 2015 je možno žádat také o dotaci na nově vytvořené pracovní 
místo. Malé a střední firmě tak může krajská dotace uhradit až 50% mzdových nákladů 
(max. 300.000 Kč) na pracovníka ve výzkumu a vývoji, jehož pracovní místo vzniklo 
nejdříve 1.1.2015. Blíže na www.rismsk.cz nebo na KÚ MSK u Ing. Romana Honeše, 
tel.: 595 622 461, email: roman.hones@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 nebo na KÚ MSK u Bc. Petra Zajace, tel.: 595 622 725, email: 
petr.zajac@kr-moravskoslezsky.cz. 
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