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Nové výzvy v Operačním programu Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost 

Ministerstvo průmyslu  na začátku června vyhlásilo 10 výzev určených pro podniky, 
a to jak malé a střední, tak také velké podniky. V současné době lze ve většině 
programů podávat registrační žádosti, příjem plných žádostí bude od září. 

Jedná se o výzvy vyhlášené v těchto programech: 

 ICT a sdílené služby 
 Inovace 
 Marketing 
 Nemovitosti 
 Potenciál 
 Partnerství znalostního transferu 
 Spolupráce 
 Školící střediska 
 Technologie 
 Úspory energie 

Více informací na webu agentury Czechinvest. 

 

Speciálně pro podnikatelky vyhlášena soutěž Lady Business 
Moravskoslezského kraje 

V červnu byl vyhlášen první ročník soutěže speciálně pro ženy podnikatelky - Lady 
Business Moravskoslezského kraje. Soutěže se mohou účastnit ženy starší 18 let, které 
jsou vlastníkem nebo spoluvlastníkem obchodní společnosti (alespoň 50 % obchodního 
podílu) a aktivně působí ve vedení obchodní společnosti, obor jejich podnikání je 
libovolný. Trvalé bydliště soutěžící a současně sídlo obchodní společnosti se musí 
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nacházet v Moravskoslezském kraji. Daná obchodní společnost musí existovat alespoň 
dva roky a mít alespoň 3 stálé zaměstnance. Soutěž je pouze pro právnické osoby. 

Přihlášky je možno podávat do 16.10.2015. 

Více informací na webu www.ladybusiness.cz. 

 

Chtěli byste získat investora? Přihlaste se na Startup Harvest 
2015! 

Agentura pro regionální rozvoj pořádá dne 10. září 2015 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 záměr, však bude získání kontaktů na 
investory a jejich posouzení vašeho podnikatelského záměru. Podnikatelé se mohou na 
akci se svým podnikatelským záměrem přihlásit do 20. 7. 2015, diváci se mohou 
registrovat až do 7.9.2015. 

Více informací a přihlášení pro firmy i pro diváky na www.startupharvest.com. 

 

Přihlaste se do soutěže Inovační firma Moravskoslezského 
kraje!  

V dubnu byl vyhlášen třetí ročník soutěže Inovační firma Moravskoslezského kraje. 
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 18.9.2015. 

Více informací a přihláška na webu ris. 
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Sledujte nás také na facebooku  

Pro odhlášení odběru dalších newsletterů, klikněte zde. 
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