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Agentura pro regionální rozvoj zdaleka nesoustředí své ak-
tivity jen do tvorby a vyhodnocování naplňování strategic-
kých dokumentů kraje. Realizuje řadu aktivit a činností, 
které napomáhají k vytváření pozitivního obrazu o „našem“ 
Moravskoslezském kraji jako o místě, kde působí a vznika-
jí úspěšné firmy, žijí vzdělaní lidé, a kde je příjemné bydlet.

To, jak je kraj vnímán firmami u nás i v zahraničí, hraje vel-
kou roli při rozhodování investorů, zda v kraji umístí svou 
výrobu nebo výzkumné centrum, případně zda navážou 
spolupráci s místní firmou jako svým dodavatelem. 

Získávání nových investorů do kraje je pro Moravskoslez-
ský kraj jednou z cest, jak zajistit vznik nových pracovních 
míst, která u nás stále chybějí především na Bruntálsku, 
Karvinsku a v Ostravě. Právě proto Agentura pro regionál-
ní rozvoj pod patronací Moravskoslezského kraje uspořá-
dala v červnu investiční konferenci GET MORE, která byla 
zaměřena především na rozvoj kontaktů s firmami, které 

již v kraji působí a které jsou hlavním zdrojem nových pra-
covních míst. Zářijová prezentace investičního potenciálu 
Moravskoslezského kraje konaná v Praze pak měla za cíl 
oslovit firmy nové a zasáhnout tak dalších okruh institucí a 
společností, zejména pak těch, které sídlí v Praze.

„Jsme rádi, že se při vytváření dobrého jména našeho kraje 
v zahraničí můžeme opřít i o podporu firem, které již v kra-
ji působí, jakou jsou Hyundai, Mölnlycke Healthcare, Huis-
man Konstrukce nebo Brose a mnoha dalších,“ řekla ředi-
telka ARR Petra Chovanioková.

Pomoc začínajícím firmám získat potřebný kapitál, podpora inovací a rozvoj 
inovačního podnikání či pomoc investorům najít vhodné místo pro realizaci jejich 
investic. To byly stěžejní pilíře Agentury pro regionální rozvoj v roce 2015.

ROZVOJ INVESTIČNÍHO PROSTŘEDÍ, 
PODPORA PŘÍCHODU NOVÝCH INVESTORŮ 
A PÉČE O FIRMY V KRAJI – STĚŽEJNÍ 
AKTIVITY ARR I PRO ROK 2016

Pro rok 2016 plánuje krajská Agentura pro regionální rozvoj 
ve spolupráci s Agenturou CzechInvest a mezinárodními 
obchodními komorami rozvoj svých aktivit i v zahraničí, 
s cílem zaujmout nové investory a šířit dobré jméno kraje 
i v dalších zemích. 
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Cílem těchto setkání je posílení vzájemné komunikace 
a zintenzivnění spolupráce mezi zástupci kraje a ARR 
na jedné straně a zástupci firem zasídlených v zónách 
i mimo ně na straně druhé. 

V průběhu listopadu se uskutečnila první dvě setkání, 
v průmyslové zóně Bolatice a v CTParku Ostrava-
-Hrabová.

První „Investor’s Breakfast Club“ se konal v průmyslo-
vé zóně Bolatice. Průmyslová zóna nabízí 20 hektarů 
půdy bez ekologických zátěží, vybavených nezbytnou 
technickou infrastrukturou. V současné době je zóna 
plně obsazena, ovšem může být rozšířena o cca 3 
hektary. 

Druhé setkání se uskutečnilo v průmyslové zóně CT-
Park Ostrava-Hrabová. V této zóně sídlí na ploše 120 

hektarů 49 firem. Mezi ty významnější zasídlené firmy 
patří například ABB ČR, Brembo Czech, Continental, 
ITT Holdings Czech Republic nebo Sungwoo Hitech, 
a.s.. V současné době je zóna z větší části naplněna, 
na příchod investorů čeká zhruba 15 hektarů. K pro-
nájmu se nabízí i menší jednotky, takzvané CTBoxy 
s plochou od cca 400 metrů čtverečních. 

Web: www.invest-msr.com
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Veškeré aktivity v roce 2015 byly zrealizovány na základě 
zadání Moravskoslezského kraje a v úkolech jako je péče 
o firmy zasídlené v průmyslových zónách či podpora pří-
chodu nových firem budeme pokračovat i v roce 2016.

Naší snahou společně s Moravskoslezským krajem je vy-
tvářet takové podmínky, aby firmy byly v kraji spokojené 
a své další rozvojové aktivity plánovaly právě u nás. A co 
je také důležité, řada nových potenciálních investorů se 
ke vstupu do našeho kraje rozhoduje i na základě do-
poručení a pozitivních referencí od firem, které již v kraji 
působí.

Jednou z konkrétních aktivit, kterými se v rámci „afterca-
re“, tedy péče o firmy zasídlené v průmyslových zónách, 

aktuálně zabýváme, je i zjištění potřeb firem z hlediska 
využívání letecké dopravy. Díky šetření, které právě pro-
bíhá, bude moci Moravskoslezský kraj, jako vlastník, lépe 
plánovat rozvoj Letiště Leoše Janáčka Ostrava.

I v roce 2016 se budeme snažit o to, aby náš kraj byl 
vnímán jako místo, které je přátelské pro podnikání a in-
vestování, jako místo, příjemné pro život, práci i studium.

Do nového roku Vám přeji vše dobré a těším se na spolu-
práci v roce 2016!

 
 
Petra Chovanioková, ředitelka ARR

After care: Investor´s Breakfast Club 

KALENDÁŘ AKCÍ PODÍVEJTE SE NA WWW.ARR.CZ
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Pro rok 2016 připravujeme: 
Q Moravskoslezský kraj plánuje spolu 

s ARR uspořádat obdobná setkání 
s firmami ve všech průmyslových 
zónách v kraji, na první kvartál jich má 
naplánovaných pět.

Moravskoslezský kraj se ve spolupráci s Agenturou pro regionální rozvoj stará 
o investory, a to jak o ty, kteří se chtějí v regionu usídlit, tak i o ty, kteří už v kraji jsou. 
Pro ty stávající byla připravena ve spolupráci s vlastníky průmyslových zón nová aktivita 
„Investor ́s Breakfast Club“. 

krajská Agentura pro regionální rozvoj má za sebou další rok svého aktivního působení 
v oblasti podpory inovací, podpory příchodu nových investic do kraje a rozvoje krajského 
investičního prostředí, podpory podnikání a podnikavosti obecně.
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„Moravskoslezský kraj je určitě připravenější než ostatní regiony, je tady vidět silný tlak 

od vedení, jak hejtmana, tak starostů se kterými jednáme ohledně potenciálních inves-

tic. Dalším klíčovým předpokladem je připravenost ploch a lokalit,“říká Karel Kučera, 

generální ředitel Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest. 

„Moravskoslezský kraj má co nabídnout. Průmyslová tradice, úroveň technického vzdě-

lávání, vědecko-výzkumné zázemí, dobrá poloha v rámci Evropy a v neposlední řadě 

pracovitost zdejších lidí znamenají velký potenciál,“ říká Jiří Cieńciała, vládní zmoc-

něnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj.

Přední krajští investoři i vrcholní představitelé Moravskoslezského kraje se 3. 
června 2015 sešli na prvním ročníku konference GET MORE – Investiční příležitosti, 
kterou uspořádal Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Agenturou pro regionální 
rozvoj. Konference v Clarion Congress Hotelu v Ostravě se zúčastnilo přes 200 
zástupců zahraničních i místních firem, majitelů krajských průmyslových zón a 
developerských společností. Diskutovali o aktuálních investičních příležitostech 
v kraji a o podpoře podnikání a investic. 

Web: http://www.invest-msr.com/cz/
Kontaktní osoba: Nikola Gelová, gelova@arr.cz, 732 566 455

Cílem bylo upozornit na to, že Moravskoslezský kraj je příznivé 
místo pro investice a odprezentovat stávajícím investorům a 
těm, kteří chtějí své podnikatelské aktivity dále rozšiřovat na-
bídku dalších možností pro jejich investice a podnikání v kraji.

Get More Investiční příležitosti 
Moravskoslezského kraje 

Pro rok 2016 připravujeme: 
Q 2. ročník konference Get MORE Investiční 

příležitosti Moravskoslezského kraje 
Q místo konání: Ostrava 

termín konání: 1. června 2016 
Spot z konference:
https://www.youtube.com/watch?v=-vg7GYvVKWo
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Vítěz v roce 2014:
1. místo: Petr Uličný, Inteligentní kompenzační  
 pomůcky MouthMouse

Vítěz v roce 2015:
1. místo: Milan Šimek, SewioNetworks, s.r.o.
2. místo: Silvie Stachová, MAMMA TEA Byliny z Beskyd

StartUp Harvest
Jedinečná akce svého druhu, která je určena pro začínající firmy a 
živnostníky a to nejen z Moravskoslezského kraje. Úspěšnou premiéru 
mělo setkání v roce 2014, v roce 2015 pak Agentura pro regionální rozvoj 
pod patronací Moravskoslezského kraje připravila 2. ročník klání start-
upů a investorů. 

Cílem je podpořit nejen začínající podnikatele v jejich 
dalším rozvoji, ale také ukázat investorům z ČR i ze 
zahraničí, že v našem kraji vzniká a působí řada firem 
s originálními produkty. 

Pro rok 2016 připravujeme: 
Q 3. ročník StartUp Harvest, kdy: 1. polovina 2016, 

místo konání: Ostrava, 12 start-upů předstoupí 
před 6 investory.

Více na: www.startupharvest.com
kontaktní osoba: Pavla Švancerová, svancerova@arr.cz, mob. +420 731 505 949

spot 2015: 
https://www.youtube.com/watch?v=qTLksWkAyoY
spot 2014: 
https://www.youtube.com/watch?v=v0IttRoFcfk
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„Z deseti nejvýznamnějších investic zprostředkovaných agenturou CzechInvest v loň-

ském roce v rámci celé České republiky čtyři zamířily do Moravskoslezského kraje. 

Atraktivitu lokality určuje její poloha, infrastruktura, pracovní síla a další investiční výhody 

pro danou oblast. Z hlediska těchto parametrů je Moravskoslezský kraj pro investory 

velmi zajímavý,“ podotkl generální ředitel CzechInvestu Karel Kučera. 

„Kraj má potenciál se dále rozvíjet a připravují se další nové plochy pro investory. Dokla-

dem technické tradice regionu je zasídlení řady firem světových značek v kraji,“ dodává 

ředitelka Agentury pro regionální rozvoj Petra Chovanioková.

Celkem 140 zástupců z řad vlády, velvyslanectví, ambasád, obchodních 
atašé, smíšených obchodních komor, konzultačních a právních společností, 
developerů a další aktérů na trhu s podnikatelskými nemovitostmi se 
účastnili prezentace investičního potenciálu Moravskoslezského kraje. 

Kontaktní osoba: Nikola Gelová, gelova@arr.cz, 732 566 455

Cílem bylo navázat na úspěšnou ostravskou konferenci 
GET MORE a prohloubit tak pozitivní povědomí 
o Moravskoslezském kraji na další okruh účastníků, 
zejména pak těch, kteří jsou zasídleni v Praze.

Invest More – Prezentace investičního 
potenciálu Moravskoslezského kraje 2015

Pro rok 2016 připravujeme: 
Q Pokračování úspěšné prezentace investičního 

potenciálu Moravskoslezského kraje
Q Místo konání: Praha
Q Termín konference: září 2016

Spot z konference:
https://www.youtube.com/watch?v=CI-yxSkBsw8&feature=youtu.be 
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Soutěž Inovační firma 
Moravskoslezského kraje 
Cílem této soutěže je podpořit inovační podnikání na území Moravskoslezského 
kraje a propagovat firmy, které přicházejí s inovovanými produkty a službami, jež 
v konečném důsledku posilují konkurenceschopnost kraje.

Soutěž je určena pro malé, střední i velké firmy z Moravskoslezského kraje. Předmětem hodnocení 
jsou inovace výrobků, technologií či služeb, přičemž se musí jednat o již uskutečněné inovace, 
tj. o výrobky, technologie či služby, které byly umístěny na trh v předcházejících třech letech. 

Více na: http://inovacnifirma.rismsk.cz/
kontaktní osoba: Pavla Švancerová, svancerova@arr.cz, tel.: 731 505 949
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První ročník soutěže se uskutečnil v roce 2013 a přihlásilo se 22 projektů. 
Rok 2014 byl rozšířen o kategorii velký podnik a zapojit se mohla, prostřed-
nictvím veřejného hlasování, i laická veřejnost. Druhého ročníku se zúčastnilo 
29 projektů. 

Třetí ročník soutěže byl obohacen o možnost nominace, kdy firmy, obchodní 
partneři i zákazníci mohli sami nominovat firmu, kterou dobře znají a považují 
ji za inovativní, rozhodnutí o účasti v soutěži pak bylo na samotné firmě. O titul 
Inovační firma Moravskoslezského kraje 2015 celkem soutěžilo 20 projektů.

Pro rok 2016 se chystá další novinka a tou je otevření kategorie Junior Inovátor. 

Pro rok 2016 připravujeme: 
Q 4. ročník soutěže Inovační firma Moravskoslezského kraje,  

termín vyhlášení soutěže: březen 
možnost nominace firem do soutěže: do 31. srpna 2016 
ukončení příjmu přihlášek: polovina září 2016 
veřejné hlasování: září – říjen 2016 
slavnostní vyhlášení soutěže: listopad 2016

Vítězové rok 2013
1. místo: MEPAC CZ s.r.o. – Petr Petřík, 

laserový gravírovací systém
2. místo: GABEN spol. s r.o. – Pavel Benda, 

radiofrekvenční technologie RFID
3. místo: KUBERG s.r.o. – Michal Kubánek – 

elektromotocykly

Vítězové rok 2014
Kategorie malý a střední podnik 
1. místo: JAP TRADING s.r.o. –  

Ivona Janiczková, rafinační rotor
2. místo: KVADOS, a.s. – Šimon Churý, 

informačním systémem myAVIS® NG
3. místo: Ave Innovation, Adam Mrštík, aplikace 

pro prezentaci PresentiGO

Kategorie velký podnik 
1. místo: Varroc Lighting Systems, s.r.o. – Milan 

Křižák, osvětlení pro maloseriový volkswagen
2. místo: Fakultní neosnovce Ostrava, 

Václav Procházka, buněčná terapie
3. místo: VÚHŽ a.s. – Tomáš Pindur, 

digitální hladinoměr

Vítězové rok 2015
1. místo: LumiTRIX spol. s r.o. – Jakub 

Kletenský, videomappingový projektor 
Typhoon6000EU

2. místo: Borcad cz s.r.o. – Ivan Boruta,  
sedadlo GENIO

3. místo: Elvac a.s. – Martin Šalplachta, 
karta pro vzdálené měření dat



Soutěž, jejíž premiérový ročník byl vyhlášen v úterý 
9. června 2015. Do prvního ročníku se přihlásilo hned 17 
podnikatelek. Cílem je na konkrétních příkladech ukázat,  
že v Moravskoslezském kraji úspěšně podniká řada žen. 

První ročník přilákal podnikatelky z různých oborů a to 
i z těch, které jsou doménou mužů.

Více na: www.ladybusiness.cz
Kontaktní osoba: Hana Šandová, sandova@arr.cz, 731 653 527

Lady Business 
Moravskoslezského kraje 

Inovační firma Moravskoslezského kraje 2013: 
https://www.youtube.com/watch?v=yG6ZRf2kCCk

Inovační firma Moravskoslezského kraje 2014: 
https://www.youtube.com/watch?v=OmNa65BfxcI

Inovační firma Moravskoslezského kraje 2015: 
https://www.youtube.com/watch?v=Qi44xl7ye4c

Patronkami prvního ročníku soutěže jsou ženy, které dosáhly významných pro-
fesních úspěchů. Jsou jimi Renáta Nešporková, prorektorka pro vzdělání Vy-
soké školy podnikání a práva, a. s. a zároveň předsedkyně Regionálního klubu 
Českomoravské asociace manažerek a podnikatelek Ostrava, Marta Nová-
ková, významná investorka a podnikatelka, majitelka softwarové společnosti 
U & SLUNO a. s. a prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a Eva 
Kiedroňová, zakladatelka plavání s kojenci. Právě patronky mnohé ženy inspi-
rovaly svými příběhy k zahájení podnikatelských aktivit.

Vítězky rok 2016:
1. místo Hana Malurová ESKON s.r.o.
2. místo Michaela Němcová Pohřební služba Omega, s.r.o.
3. místo Kateřina Skokanová SVAR-TEST-CZ, s.r.o.

Pro rok 2016 připravujeme: 
Q 2. ročník soutěže Lady Business Moravskoslezského kraje 2016,  

vyhlášení soutěže: červen 2016  
ukončení možnosti nominace žen-podnikatelek: září 2016  
ukončení příjmu žádostí: říjen 2016 
slavnostní vyhlášení vítězky soutěže Lady Business 
Moravskoslezského kraje 2016: listopad 2016
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Pracuje s unikátní programovací matricí s označením 

5D, která je výsledkem našeho dlouhodobého vývoje a 

umožňuje nám efektivní naprogramování našich WSM 

Robotů. Robotická inteligence s pomocí matematických 

modelů a analýz dlouhodobých statistických údajů 

vyhodnocuje pravděpodobnosti vývoje situací na 

finančních a komoditních trzích. Na základě těchto 

vstupních dat pak v zájmu klienta realizuje kroky 

k úspěšnému zhodnocování jeho prostředků. Klient, 

který využívá software robota WSM, nemusí být znalý 

obchodování na trzích, ani nemusí trávit čas sledováním 

burzovního dění. Aktivity WSM robota může pohodlně 

sledovat v mobilní aplikaci nebo na počítači. WSM 

Robot představuje inovativní a plně servisované řešení, 

které v porovnání s ostatními alternativami na trhu 

přináší zajímavé zhodnocení.

Všechno je možné. Přesně tento slogan jednoduše 

vystihuje vše, co děláme i to, kam míříme. Našimi klienty 

a partnery jsou lidé, kteří se nebojí vzít život do vlastních 

rukou a jsou schopni nést míru rizika a odpovědnosti za 

svá rozhodnutí. Stejně tak jako se dámy, přihlášené do 

soutěže Lady Business, nebály jít do rizika podnikání. 

Díky svým schopnostem, sebevědomím a víře, že to co 

dělají má smysl, byly schopné se ve svém oboru prosadit 

a uspět. Jsme rádi, že můžeme být při tom a sdílet jejich 

radost ze zaslouženého úspěchu. Věříme, že existuje 

mnohem více žen, které svými příběhy mohou inspirovat 

ostatní k naplnění svých podnikatelských aktivit, a že další 

ročníky soutěže Lady Business to počtem přihlášených 

dam jen potvrdí. Všech přihlášeným ženám přejeme 

mnoho štěstí a úspěchů nejen v podnikání.

WSM Robot - unikátní software pro správu financí

Partner soutěže Lady Business Moravskoslezského kraje 2015

Jsme americká akciová společnost se sídlem v New Yorku, která vyvíjí, distribuuje a implementuje automatické 

obchodní systémy a softwarová řešení pro peněžní a kapitálové trhy. Naším stěžejním produktem je FOREX ROBOT 

WSM. Robot, který bez emocí a bez únavy obchoduje za vás. Jsme výhradní tvůrci, vlastníci a distributoři těchto 

unikátních softwarů.

World Systems Market, Inc.

Pro více informací navštivte www.wsmrobot.com nebo kontaktujte obchodního partnera: 
Petr Sedláček, tel.: +420 774 838 949, petr.sedlacek@wsmrobot.com.


