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2. ROČNÍK STARTUP HARVESTU UKÁZAL, ŽE V KRAJI PŮSOBÍ ŘADA FIREM 

S ORIGINÁLNÍMI NÁPADY 

  

Vítězem 2. ročníku StartUp Harvestu se stal pan Milan Šimek s projektem Sewio 

Networks, s.r.o., který pár dní před StartUp Harvestem získal investici ve výši milión 

dolarů, finančního daru 40.000Kč 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 (Silvie Stachová, gsm 773 691 901). 

 

Cenu Vysoké školy podnikání a práva, partnera soutěže, získal pan Miroslav Volovec 

s projektem Davilee – originální tvůrčí hra založena na principech společného 

malování. (Miroslav Volovec, gsm 602 334 627). 

 

StartUp Harvest je určen především mladým firmám a živnostníkům. Cílem je nejen 

podpořit začínající firmy v jejich dalším rozvoji, ale také ukázat investorům našim i 

zahraničním, že v Moravskoslezském kraji působí řada firem s originálními nápady. 

Už účastníci loňského 1. ročníku StartUp Harvestu se shodli na tom, že soutěž pro 

ně byla velkým přínosem. Oceňovali, že se díky ní mohli setkat s inspirativními 

osobnostmi z celého světa, které jim udělily řadu cenných rad do podnikání. 

Pochvalovali si také to, že díky soutěži získali řadu užitečných kontaktů.     

Do letošního 2. ročníku se přihlásilo 31 startupů. V první polovině srpna probíhala 

speciální školení, která měla začínající podnikatele naučit, co vše je nutné zahrnout 

do pětiminutové finální prezentace před investory. Velké finále se pak uskutečnilo  

10. září v Garage Clubu v Ostravě-Martinově. Dvanáct vybraných startupů se 

představilo před 7 investory. „Letošní ročník byl opravdu jedinečný. Nechyběli tady 

investoři jako například Michael Rostock Poplar, který se do povědomí široké 

veřejnosti dostal svým působením v pořadu České televize Den D. Mezi investory byl 

také Vladislav Jež, zástupce Credo Ventures, Robert Tůma, zakladatel Impact Hub 

Ostrava či významný britský investor Michael Jacobsen. Těší nás, že nechyběl ani 

významný opavský podnikatel Libor Witassek či zakladatel automatizace systémů 

průmyslových sběrnic Armin Steinhoff a Čestmír Gříbek, předseda dozorčí rady spol. 



ELCOM a. s.,“ ocenila účast významných investorů ředitelka ARR Petra 

Chovanioková.   

Soutěž StartUp Harvest i v letošním roce připravila Agentura pro regionální rozvoj 

(ARR) pod patronací Moravskoslezského kraje. 

 

Informuje:   

Za ARR ředitelka Petra Chovanioková 

Agentura pro regionální rozvoj  

Na Jízdárně 7, Ostrava  

Tel.: +420 595 691 262 

 
 

 


