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Představujeme účastníky soutěže Inovační firma 
Moravskoslezského kraje 2015! 

V minulých RIS-lettrech jsme Vám představili vítěze a první část účastníků letošní 
soutěže Inovační firma MSK z oboru strojírenství, automotive, životní prostředí a 
energetika. V tomto čísle představujeme další část zúčastněných firem, a to konkrétně z 
oblasti IT a poradenství, potravinářství, oděvnictví a ostatní. 

 

CLINITEX s.r.o. - nový typ funkčních oděvů bezpečnostní třídy II 

Jedná se o ucelenou řadu oděvů pro členy záchranného týmu skládající se 
z celoročních kalhot, odlehčených větru a vodě odolných kalhot, softshellových kalhot 
pro leteckou službu, vesty, softshellové bundy, trička, košile a nepromokavé, větru 
odolné odlehčené bundy. Tato nová řada funkčních oděvů zajišťuje minimálně 
bezpečnostní třídu II, umožňující náročné procesy průmyslové údržby oděvů, bez 
zatížení celkové životnosti výrobku, splňující ergonomii, komfort nošení a pokrývající 
celoroční klimatické vlivy i v náročných podmínkách výkonu činností pracovníků 
záchranné služby. 

 

Diana Hýlová – DIADA HANDMADE 

Výroba plstěných kabelek, a to od návrhu originálního designu přes její ušití. Pro účely 
šití byl nakoupen průmyslový šicí stroj. Cílem firmy není sériová výroba, ale výroba 
jednotlivých originálních kusů. Firma zaměstnává zdravotně postižené či osoby se 
ztíženým uplatněním na trhu práce. 

 

IVO BYLOK, s.r.o. - reklamní předmět 

Jedná se o výrobu reklamních předmětu (firemní prezentační svíčka), a to s využitím 
technologie lehání skla do forem za použití levného technického skla. Výrobkem je 
jednoduchý skleněný tácek, který je přizpůsobený buďto do tvaru svíčky či dle 
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požadavku klientů. Firma na výrobu využívá technického tabulového skla, kdy pomocí 
zjištěné teplotní křivky toto tabulové sklo dokáže vytvarovat do vyrobené formy a v rámci 
tohoto jednoho tepelného průchodu zároveň finální výrobek dekorovat barevnými 
skleněnými frity. 

 

MARLENKA international s.r.o. (Technologie na výrobu kuliček a 
bonbonů) 

Technologie na výrobu kuliček a bonbonů „DOKULOVAČ“ vznikla v rámci interního 
oddělení VaV a je určena pro automatickou velkosériovou výrobu při zlepšení parametrů 
výrobků (senzorické vlastnosti, trvanlivost, absence chemických látek, bezpečnost, 
mikrobiální čistota). Cílem předloženého projektu byla inovace procesů výroby 
přechodem z ruční výroby na výrobu automatickou a inovace tradičních arménských 
cukrářských výrobků vyráběných zlepšením jejich senzorických, kvalitativních vlastností 
a trvanlivosti.  V současné době je technologie chráněna zápisem užitného vzoru. 

 

NETSPOT - Zařízení Netspot 

Netspot je platforma umožňující monetizaci WiFi prostřednictvím systému pro snadnou 
tvorbu a správu WiFi hotspotů. Tato platforma je napojena na jednotlivá zařízení 
Netspot (plug and play router s vlastním firmware), které lze snadno integrovat do 
stávající WiFi sítě nebo pomocí nich vytvořit síť novou.  Provozovatelé (restaurace, 
nákupní centra, letiště, dopravní prostředky, hotely a další veřejná místa) mohou díky 
platformě a zařízení Netspot využít obrazovek mobilních telefonů svých zákazníků jako 
reklamního prostoru pro zobrazení reklam třetích stran a vydělávat tak s každým 
připojením uživatele k internetu prostřednictvím Wi-Fi hotspotu vytvořeného Netspot 
řešením. 

 

PROJEKTOVĚ CZ – Služba Projektově.CZ 

Služba Projektově.CZ je snadno ovladatelný systém pro řízení projektů ve společnosti, 
interních záležitostí a požadavků od klientů.  Software Projektově.CZ je odvozen od 
aktuálních nástrojů potřebných pro projektové řízení, byl však velmi výrazně 
zjednodušen a také přináší několik unikátních funkcí navíc. Nejvýraznějším doplňkem 
programu je modul myšlenkových map. 

 

Railformers, s.r.o. - Systém Provizně.CZ 

Firma v rámci svého řešení nabízí partnerství a využití systému pro jakýkoliv e-shop bez 
nutnosti počáteční investice. Současně nabízí možnost výdělku jak pro aktivní partnery 
(bloggery, správce osobních stránek apod.), tak i pro běžné uživatele – provizní prodej 
je možné realizovat např. pomocí osobních profilů na sociálních sítích (Facebook, 
Twitter, Google+) a získané provize pak použít v rámci dalších nákupů na partnerských 
e-shopech.  
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ZEMAN ART - Ofsetový stroj Weigang ZX-320 

Ofsetový stroj Weigang ZX-320 je moderní, jednoduchý a efektivní stroj používaný 
k tisku. Řadí se do technologické špičky a využívá i komponenty a řídící systémy 
renomovaných světových výrobců. Díky tomuto ofsetovému stroji je možno nabídnout 
vyšší kvalitu a nižší cenu. Výhodou je lepší barevnost za použití oxidačních barev 
v soutisku šesti barev, ražbu z folie, lakované UV efekty plus násek etikety na jeden 
průjezd strojem. Etikety se dodávají odběratelům na kotouči, což je výhoda pro výrobce, 
kteří etikety dávají na své výrobky strojově. Tímto krokem je docílena úspora energie, 
času a nákladů. 

 

  
 
RIS-letter vydává Agentura pro regionální rozvoj, a.s., 
Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava 

Sledujte nás také na facebooku  
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