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Jmenuje se Inovační oskar a vysloužila si jej třeba originální porodnická postel
Krajská soutěž Inovační firma Moravskoslezského kraje zná už i své letošní vítěze. Celkem se přihlásilo osmnáct
subjektů
Vítěznou firmou v kategorii malý střední podnik se stala mladá softwarová společnost CROSS NETWORK
INTELLIGENCE s projektem CROSS, v kategorii velký podnik již podruhé obhájila prvenství firma Varroc Lighting
Systems
s.r.o.
za
stylistický
projektorový
modul
předního
světlometu
pro
Bentley
Bentayga.
V areálu Landek Parku proběhlo 4. října slavnostní vyhlášení 4. ročníku soutěže inovační firma Moravskoslezského
kraje. Ceny vítězným firmám předávali náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Martin Sikora a ředitelka
pořádající Agentury pro regionální rozvoj Petra Chovanioková. Do letošního ročníku se přihlásilo celkem 13 projektů
v kategorii malý a střední podnik a 5 projektů v kategorii velký podnik.

V Moravskoslezském kraji působí řada firem světového významu

„Soutěž organizujeme už počtvrté a za čtyři roky se přihlásilo celkem 85 inovačních firem. Naším úkolem je tyto firmy
představit veřejnosti a zvýšit tak povědomí o tom, že v Moravskoslezském kraji působí řada firem světového
významu,“
řekla
ředitelka
pořádající
Agentury
pro
regionální
rozvoj,
Petra
Chovanioková.
Fakt, že v Moravskoslezském kraji mají inovace zelenou, potvrzuje i letošní vítěz kategorie velký podnik, společnost
Varroc Lighting Systems, s.r.o. „Inovace jsou pro nás prioritou, klademe důraz na vlastní výzkum a vývoj nejnovějších
řešení v automobilové a osvětlovací technice,“ říká David Hýnar, manažer vývoje LED modulu.

Mezi malými podniky dominoval softwarový produkt.
Druhé nejvyšší hodnocení získala Fakultní nemocnice Ostrava za způsoby a nástroje stereotaktická radiochirurgie k
léčbě nitroočního melanomu, třetím oceněným byla společnost Slévárny Třinec, a.s. za výrobu adaptérů pro uchycení
bloků motoru.
Nejvyšší ocenění v kategorii malý a střední podnik patřilo společnosti CROSS NETWORK INTELLIGENCE s.r.o., za
softwarový produkt CROSS – ten je určen pro podporu a řízení operativních procesů telekomunikačních a utilitních
společností. Druhé místo získala společnost ATS Aplikované systémy s.r.o. za unikátní řešení pro Průmysl 4.0 a chytré
továrny, na třetím místo patřilo společnosti BORCAD Medical a.s. s originální porodní posteli AVE2.

