TISKOVÁ ZPRÁVA
20. 4. 2015
STARTUJE 3. ROČNÍK SOUTĚZE O INOVAČNÍHO OSKARA.
CHCETE NOMINOVAT SVÉHO KANDIDÁTA? MÁTE MOŽNOST
V úterý

21. dubna

bude

vyhlášen už 3. ročník

soutěže

o

Inovační firmu

Moravskoslezského kraje 2015. Od tohoto dne až do konce srpna mají uchazeči
možnost podat nominaci do soutěže, v termínu od 21. dubna do 18. září pak budou
přijímány přihlášky do soutěže. Stejně jako loni se bude o inovačního oskara soutěžit
nejen v kategorii malý a střední podnik, ale klání firem se uskuteční i v kategorii velký
podnik.
V termínu od 29. září do 25. října se může hlasování navíc zúčastnit i veřejnost.
V každé ze zmíněných kategorií zvítězí jedna firma, která od veřejnosti získá největší
počet hlasů.
„V loňském ročníku jsme kromě živnostníků, malých a středních firem dali možnost
soutěžit i firmám velkým. Pro letošní ročník jsme připravili další novinku. Tou je
možnost nominace firmy. Chceme tak dát příležitost například obchodním partnerům
či zákazníkům i dalším, aby sami nominovali firmy, které dobře znají a považují je za
inovativní. Rozhodnutí o účasti v soutěži je pak na samotné firmě,“ uvedl náměstek
hejtmana Moravskoslezského kraje Martin Sikora.
Cílem soutěže o inovačního oskara je zviditelnit náš region a ukázat, že firmy, které
na inovace ve svém podnikání kladou velký důraz, v Moravskoslezském kraji
úspěšně podnikají. „Také díky této soutěži chceme veřejnosti více představit i firmy,
které svými výrobky či technologiemi dosahují úspěchů na evropských či dokonce
světových trzích, ale v povědomí veřejnosti zatím až tolik známy nejsou. Podmínkou
samozřejmě je to, aby měly prokazatelné výsledky. Hodnotit se i letos bude stupeň
inovace, ekonomický dopad pro firmu či to, jak jsou daný výrobek či technologie
uplatnitelné na trhu,“ vysvětlila Petra Chovanioková, ředitelka Agentury pro regionální
rozvoj (ARR), která je pořadatelem soutěže.
Vítězná firma z každé kategorie získá, stejně jako v loňském ročníku soutěže, 50 tisíc
korun, firmy na druhém a třetím místě si rozdělí 30 a 10 tisíc korun.
V loňském ročníku krajské soutěže o inovačního oskara odborná komise v kategorii
velký podnik vyhlásila vítězem společnost Varroc Lighting Systems z Šenova u

Nového Jičína za unikátní osvětlení pro malosériový volkswagen. Ta zvítězila i
v hlasování laické veřejnosti. V kategorii malých a středních podniků zvítězila firma
JAP TRADING z Bystřice u Třince s rafinačním rotorem.
Loni se o inovačního oskara ucházelo celkem 29 produktů od 20 malých a 7 velkých
firem. Zajímavostí je i to, že mezi oceněnými (2. místo v kategorii velký podnik)
nechyběla v loňském ročníku soutěže Fakultní nemocnice Ostrava s buněčnou
terapií, určenou k léčbě pacientů ohrožených amputací končetin (hlavně diabetiků).
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