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INOVAČNÍ OSKAR: SOUTĚŽ PRO FIRMY, KTERÉ SE „NEBOJÍ“ INOVACÍ
U příležitosti vyhlášení 3. ročníku soutěže Inovační firma Moravskoslezského kraje
se náměstek

hejtmana

Moravskoslezského

kraje

Martin

Sikora

a

ředitelka

pořadatelské Agentury pro regionální rozvoj, Petra Chovanioková, sešla s účastníky
prvních dvou ročníků. Zúčastnili se jí zástupci 20 firem, které patří v top firmám kraje
a řada z nich vyváží své produkty do celého světa.
Nechyběli mezi nimi ani vítězové. Na setkání inovačních firem tak dorazil i zástupce
společnosti Varroc Lighting Systems z Šenova u Nového Jičína, která zvítězila ve 2.
ročníku soutěže v kategorii velkých podniků. Ocenění získala za unikátní osvětlení
pro malosériový volkswagen.
Petr Petřík, majitel společnosti MEPAC CZ, která zvítězila v 1. ročníku soutěže,
uvedl: „Měsíční obraty se nám okamžitě po vítězství v soutěži výrazně zvýšily. Jestli
to bylo způsobeno čistě soutěží, říci nedokážeme, ale myslíme si, že zisk inovačního
oskara měl na zmíněném pozitivním vývoji svůj díl.“ Tato společnost v soutěži uspěla
s mobilním gravírovacím systémem, který umožňuje mikrofrézování nejrůznějších
kovových

nástrojů

s širokým

rozsahem

od

zubního

průmyslu třeba

až pro

komponenty pro NASA..
„Programy pro podporu inovací vás nakopnou do další práce,“ přidal svůj pohled na
přínos soutěže Inovační firma Moravskoslezského kraje David Kraviec, obchodní
ředitel společnosti GreMi KLIMA CZ, jejíž hlavní činností je vývoj a výroba řídicích
systémů vzduchotechniky a odsávání.
Martin Sikora představil dotační tituly kraje, o letošních významných aktivitách
Agentury pro regionální rozvoj pak informovala její ředitelka Petra Chovanioková.
„Snažíme se, aby o Moravskoslezském kraji bylo slyšet. Máme zde plno unikátních
firem, které znají ve světě, ale tak u nás. Usilujeme o zviditelnění nejen velkých firem,
ale zejména těch malých s velkým projektem,“ dodala ředitelka ARR.
Cílem

už

zmíněné

soutěže

je

podpořit

inovační

podnikání

na

území

Moravskoslezského kraje a propagovat firmy, které přicházejí s inovovanými
produkty a službami, které tak posilují konkurenceschopnost kraje.

Nominovat firmu je možné do 30. srpna, přihlášy lze podávat do 18. září. Vítězná
firma z každé kategorie získá

50 tisíc korun a možnost užívat titul „Inovační firma

Moravskoslezského kraje roku 2015, firmy na druhém a třetím místě si rozdělí 30 a
10 tisíc korun.
Od 29. září do 25. října se může hlasování navíc zúčastnit i veřejnost.
Více informací najdou zájemci na inovacnifirma.rismsk.cz.
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