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Přihlašování do soutěže Inovační firma MSK bylo ukončeno! 

Do soutěže Inovační firma Moravskoslezského kraje se v letošním třetím ročníku 
přihlásilo celkem 21 firem.  Přihlásily se firmy s různorodými produkty –  technické 
produkty (nejen IT), ale i produkty oděvního průmyslu. Následovat  bude  hodnocení 
přijatých přihlášek. Slavnostní vyhlášení vítězných firem proběhne v listopadu. 

Svého „inovačního oscara“  bude mít možnost vybrat i veřejnost, a to v rámci veřejného 
hlasování  na webu inovační firmy v termínu 29.9. – 25.10.2015.  

  

 

 Poslední možnost získat dotace na výzkum a vývoj pro firmy 

Moravskoslezský kraj vyhlásil nový dotační program určený také pro firmy, v rámci 
kterého je možno požádat o úhradu investičních a neinvestičních nákladů spojených s 
aplikovaným výzkumem a experimentálním vývojem. 

Žádat mohou jak vysoké školy, výzkumné organizace, veřejné výzkumné instituce, 
příspěvkové organizace zabývající se výzkumnými aktivitami, tak také malé, střední a 
velké podniky se sídlem nebo provozovnou na území Moravskoslezského kraje. 

Žadatel může získat od 100 tis Kč do 1 mil. Kč. Výše dotace se pak odvíjí i od typu 
žadatele (malé podniků mohou získat 70%, střední 60%, velké 50%, ostatní subjekty až 
80%). 

Žádat je možno jen do 25.9.2015. Více informací na webových stránkách nebo u 
kontaktní osoby (Ing. Roman Honeš, tel.: 595 622 461, e-mail: roman.hones@kr-
moravskoslezsky.cz). 
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Nejlepšími startupy jsou Sewio Networks, Mamma Tea a Davilee. 

Vítězem 2. ročníku StartUp Harvestu, jehož finále se uskutečnilo 10. září, se stal pan 
Milan Šimek s projektem Sewio Networks, s.r.o., který pár dní před StartUp Harvestem 
získal investici ve výši milión dolarů. Společnost Sewio vytváří bezdrátový lokalizační 
systém pro vnitřní prostory. Finančního ocenění ve StartUp Harvestu ve výši 40.000 Kč 
se vzdal ve prospěch druhého místa, a to paní Silvie Stachové a produktu Mamma Tea 
- jedná se o výrobu přírodního sypaného čaje z bylin pěstovaných přímo v Beskydech. 

Cenu Vysoké školy podnikání a práva, partnera soutěže, získal pan Miroslav Volovec s 
projektem Davilee – originální tvůrčí hra založena na principech společného malování. 
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Sledujte nás také na facebooku  

[odhlaseni] 
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