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STAŇTE SE INOVAČNÍ FIRMOU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE, VYZÝVÁ SOUTĚŽ 

 

Nejrozmanitějšími způsoby dlouhodobě podporuje Moravskoslezský kraj inovace. 

Nyní se rozhodl firmy ještě více motivovat, a zároveň jim pomoci se zviditelnit. 

Vyhlásil proto pilotní ročník soutěž „Inovační firma Moravskoslezského kraje“. 

 

„Chceme tak pomoci nejen zviditelnit firmy s progresivním výrobním nebo výzkumným 

programem, ale soutěž pomůže i našemu kraji, protože nenápadných firem na světové 

úrovni tady máme dost, jen se o nich mezi lidmi zatím málo ví,“ zdůvodnil jednu z motivací 

náměstek moravskoslezského hejtmana Martin Sikora. 

 

Soutěž je určena živnostníkům, malým a středním firmám, které budou moci přihlásit své 

inovativní výrobky, technologie či služby s už patrnými výsledky na trhu. Důležitým kritériem 

bude také vytvoření nových pracovních míst nebo investiční návratnost projektu. Vítězná 

firma získá 50 tisíc korun plus krajskou marketingovou podporu. 
  

Na podporu inovativního podnikání malých a středních firem jdou ročně desítky miliónů 

korun - programy má kraj, stát i Evropská unie.    

 

V lednu kraj začal nabízet tzv. fond mikropůjček, z něhož mohou mladé firmy na 

inovativní projekty čerpat až 500 tisíc korun a splácet pak tři až pět let s velmi nízkým 

úrokem. Město Ostrava a Moravskoslezský kraj daly letos k dispozici 5 milionů korun. 

Kraj myslí nejen na již existující podnikatele, ale nabízí také podporu studentům  

a absolventům na založení vlastního inovativního podniku. Až 50 tisíc korun mohou budoucí 

podnikatelé použít třeba na přípravu podnikatelského záměru či na právní nebo daňové 

služby. „Celkově jde letos na inovační podporu a programy téměř 18 milionů korun jen 

z krajských peněz, další peníze jsou z Evropské unie. Aktuálně mají podnikatelé možnost 

nejen získat finance, ale vydat se i na „zkušenou“ do technologických inkubátorů v USA 

(Silicon Valley v Bostonu), Izraeli, Singapuru či Švýcarsku prostřednictvím programu 

CzechAccelerator, který realizuje agentura CzechInvest a načerpat tam zkušenosti 

úspěšných firem či získat investora,“ doplnil náměstek hejtmana Martin Sikora.  



 

 

„Firmy mohou přihlašovat inovace, které nejsou na trhu déle než tři roky před vyhlášením 

soutěže, tedy ty, které byly uvedeny na trh nejdříve v červnu 2010,“ upřesnila ředitelka 

Agentury pro regionální rozvoj, která soutěž organizuje, Petra Chovanioková.  

 

Uzávěrka je 20. září 2013. Informace a kritéria naleznou zájemci na webových stránkách 

http://inovacnifirma.rismsk.cz/. 
 


