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MLADÉ FIRMY S DOBRÝMI NÁPADY MOHOU SKLIDIT UŽ V ZÁŘÍ ANEB ARR POMŮŽE
ZÍSKAT KAPITÁL A DOBRÉ RADY ZAČÍNAJÍCÍM FIRMÁM
Agentura pro regionální rozvoj uspořádá v kraji vůbec první akci s názvem
StartUp Harvest: na dvoudenní zářijové akci se představí možným investorům firmy a
živnostníci, kteří na trhu působí maximálně tři roky a kteří mohou zaujmout dobrým
nápadem, ale nemají například dost kapitálu na rozjezd výroby či výzkumu. Investoři
budou vybírat, kterého začínajícího podnikatele či firmu finančně či jinak podpoří.
Sklízet úrodu v podobě finanční injekce, poradenství nebo startovacího měšce peněz pak
bude ten, kdo přítomné investory zaujme nejvíce. Investoři si ale budou pochopitelně moci
individuálně vybrat i jiný nápad. Hlásí se už firmy i investoři.
„V současnosti máme potvrzeny 4 investory a 12 start-up firem, kteří s námi do toho půjdou.
Oslovujeme postupně hlavně mladé firmy v podnikatelských inkubátorech a
vědeckotechnologických parcích, ale nejen tam. Zájemcům o získání kapitálu nebo
zkušeného poradce pak na bezplatném kurzu ukážeme, jak nápady a projekty prezentovat,
jak zaujmout tak, aby byli úspěšní,“ přiblížila ředitelka ARR Petra Chovanioková.
„Mladé firmy těžko hledají peníze na start podnikání, u nás zatím nefungují fondy rizikového
kapitálu jako na západě, banky se bojí půjčovat nezavedeným mladým firmám a pokud ano,
tak s vysokými úroky. Investoři se sami taky nehrnou. Moravskoslezský kraj přitom patří v ČR
k regionům s výrazným podílem inovací v podnikání. Mj. za první letošní půlrok bylo v kraji
financováno 26 nových inovačních projektů za 432 miliónů korun v rámci unijního operačního
programu Podnikání a inovace. Dobrých cest na podporu inovačních nápadů ale není nikdy
dost a my kromě vlastních dotací chceme vyzkoušet i tuhle,“ řekl náměstek hejtmana MSK
Martin Sikora.
Aktuálně už ARR také sbírá peníze do měšce, který získá ten, kdo zaujme svým nápadem
nejvíce. „Už nyní jsou v prodeji pro veřejnost vstupenky-místenky na dvoudenní akci, která
může být inspirací dalším zájemcům do budoucna, a to za 190 (student) nebo 490 korun
(ostatní),“ uzavřela Petra Chovanioková. Podrobně na www.startupharvest.com.
Samotná akce bude 18. a 19. září v klubovně U6 v Dolní oblasti Vítkovice a
samozřejmě vás ještě pozveme. Zatím budeme rádi za mediální podporu nápadu i
„sbírání do měšce“.
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