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Agentura pro regionální rozvoj, a.s. 

• Akciová společnost 100% vlastněná krajem 

• Aktivity na podporu podnikání ve prospěch firem z MSK:  

• Vzdělávání pro malé a střední firmy 
 Nově vznikající trhy  - 11. a 12.3.2015 

 Vývoj produktů pro nové trhy (metoda Proof of Concept) - 24.3. a 25.3.2015 

 Uvedení nových produktů na trh (metoda Proof of Relevance) - 14.4 a 15.4.2014 

 Technology Scouting - 21.4.2015 

 Marketing nových produktů - termín připravujeme 

• Odborné akce – např. Investiční příležitosti v MSK - 

konference s miniveletrhem (červen), Brokerage Event na 

téma Mechatronika (září) 

• „Propagační“ akce pro podniky (např. soutěž Inovační firma 

MSK 2015) 

 

http://arr.cz/cs/kalendar-akci/icalrepeat.detail/2015/03/11/1128/-/nove-vznikajici-trhy
http://arr.cz/cs/kalendar-akci/icalrepeat.detail/2015/03/11/1128/-/nove-vznikajici-trhy
http://arr.cz/cs/kalendar-akci/icalrepeat.detail/2015/03/24/1123/-/vyvoj-produktu-pro-nove-trhy-metoda-proof-of-concept
http://arr.cz/cs/kalendar-akci/icalrepeat.detail/2015/03/24/1123/-/vyvoj-produktu-pro-nove-trhy-metoda-proof-of-concept
http://arr.cz/cs/kalendar-akci/icalrepeat.detail/2015/04/14/1125/-/uvedeni-novych-produktu-na-trh-metoda-proof-of-relevance
http://arr.cz/cs/kalendar-akci/icalrepeat.detail/2015/04/14/1125/-/uvedeni-novych-produktu-na-trh-metoda-proof-of-relevance
http://arr.cz/cs/kalendar-akci/icalrepeat.detail/2015/03/04/1132/-/technology-scouting
http://arr.cz/cs/kalendar-akci/icalrepeat.detail/2015/03/04/1132/-/technology-scouting


Dotační programy realizované 

Moravskoslezským krajem 

 



Aktuální finanční zdroje na rozvoj 

podnikání – rozpočet MSK 

Inovační vouchery   

• dotace na spolupráci malého/středního podniku (z MSK) s VŠ 

nebo s výzkumnou institucí z MSK. 

• Voucher se použije na zaplacení služeb VŠ/výzkumné 

organizace např. na  vývoj produktu či služby, testování, 

navržení prototypu, design produktu, analýza trhu a byznys 

plán vč. marketingové strategie 

•   Lze získat až 0,3 mil. Kč (70% malé podniky, 65% střední    

  podniky, 50% pro ty, kteří již voucher v minulosti obdrželi). 

• Žádejte od 27. 3. do 10. 4. 2015  

 



Aktuální finanční zdroje na rozvoj 

podnikání – rozpočet MSK 

Dotace na nová pracovní místa ve výzkumu a 

vývoji 

• Žádat mohou malé a střední podniky z MSK s živnostenským 

oprávněním k výzkumné a vývojové činnosti.  

• Co lze získat:  mzdové náklady výzkumníka vč. odvodů na 

zdravotní a sociální pojištění, náklady na certifikovaná odborná 

školení. Vše pouze na nově zřízené pracovní místo (od 1. 1. 2015). 

 

• Kolik lze získat:  0,3 mil. Kč, 50% nákladů 

 

• Žádejte od 27. 3. do 10. 4. 2015  

 

 



Aktuální finanční zdroje na rozvoj 

podnikání – rozpočet MSK 

Fond mikropůjček 

• Kdo může žádat: malé a střední podniky z MSK s dobou existence 

méně než 3 roky.  

 

• Využití úvěru:  výrobní náklady, propagace a marketing, pořízení 

majetku a zásob, osobní náklady, zásoby, atd. 

 

• Kolik lze získat:  až 500.000 Kč, úročení 1% p.a., splatnost 3 – 5 

let, min. 20% spolufinancování. 

 

• Žádejte od 30.6.2015 

 

 

 



Kde hledat? 

Dotační program Podpora podnikání 

v Moravskoslezském kraji 2015   

 

Podpora projektů, jejichž předmětem je  spolupráce  a transfer znalostí mezi 

vysokými školami, případně výzkumnými organizacemi na straně jedné a malými 

astředními podniky se sídlem nebo provozovnou na území Moravskoslezského kraje 

na straně druhé, prostřednictvím poskytování neinvestičních dotací tzv. inovačních 

voucherů (dále též dotační titul 1“ nebo „ DT1“), = INOVAČNÍ VOUCHERY 

  

Podpora projektů, jejichž předmětem jsou výzkumné a vývojové činnosti (dále jen 

„VaV činnosti“) malých a středních podniků  se sídlem nebo provozovnou na území 

Moravskoslezského kraje prostřednictvím poskytování neinvestičních dotací na 

spolufinancování osobních nákladů na nově vytvořená pracovní místa výzkumných 

pracovníků v rámci VaV činnosti podniku(dále též „dotační titul 2“ ebo DT2“). = 

DOTACE NA NOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA VE VÝZKUMU A VÝVOJI  

 

 

www.kr-moravskoslezsky.cz,  

 

 

http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/uredni_deska/podpora-podnikani-v-moravskoslezskem-kraji-2015-45398/
http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/uredni_deska/podpora-podnikani-v-moravskoslezskem-kraji-2015-45398/
http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/uredni_deska/podpora-podnikani-v-moravskoslezskem-kraji-2015-45398/
http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/uredni_deska/podpora-podnikani-v-moravskoslezskem-kraji-2015-45398/
http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/uredni_deska/podpora-podnikani-v-moravskoslezskem-kraji-2015-45398/
http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/uredni_deska/podpora-podnikani-v-moravskoslezskem-kraji-2015-45398/
http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/uredni_deska/podpora-podnikani-v-moravskoslezskem-kraji-2015-45398/
http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/uredni_deska/podpora-podnikani-v-moravskoslezskem-kraji-2015-45398/
http://www.kr-moravskoslezsky.cz/
http://www.kr-moravskoslezsky.cz/
http://www.kr-moravskoslezsky.cz/


Kde hledat? 

 

Program podpory malých a středních 

podniků v Moravskoslezském kraji, 

realizovaný prostřednictvím poskytování 

mikropůjček II 
 

 = FOND MIKROPŮJČEK 

 

 

 

 

http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/uredni_deska/program-podpory-malych-a-strednich-podniku-v-moravskoslezskem-kraji--realizovany-prostrednictvim-poskytovani-mikropujcek-ii-38360/
http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/uredni_deska/program-podpory-malych-a-strednich-podniku-v-moravskoslezskem-kraji--realizovany-prostrednictvim-poskytovani-mikropujcek-ii-38360/
http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/uredni_deska/program-podpory-malych-a-strednich-podniku-v-moravskoslezskem-kraji--realizovany-prostrednictvim-poskytovani-mikropujcek-ii-38360/
http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/uredni_deska/program-podpory-malych-a-strednich-podniku-v-moravskoslezskem-kraji--realizovany-prostrednictvim-poskytovani-mikropujcek-ii-38360/
http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/uredni_deska/program-podpory-malych-a-strednich-podniku-v-moravskoslezskem-kraji--realizovany-prostrednictvim-poskytovani-mikropujcek-ii-38360/
http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/uredni_deska/program-podpory-malych-a-strednich-podniku-v-moravskoslezskem-kraji--realizovany-prostrednictvim-poskytovani-mikropujcek-ii-38360/
http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/uredni_deska/program-podpory-malych-a-strednich-podniku-v-moravskoslezskem-kraji--realizovany-prostrednictvim-poskytovani-mikropujcek-ii-38360/
http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/uredni_deska/program-podpory-malych-a-strednich-podniku-v-moravskoslezskem-kraji--realizovany-prostrednictvim-poskytovani-mikropujcek-ii-38360/
http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/uredni_deska/program-podpory-malych-a-strednich-podniku-v-moravskoslezskem-kraji--realizovany-prostrednictvim-poskytovani-mikropujcek-ii-38360/
http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/uredni_deska/program-podpory-malych-a-strednich-podniku-v-moravskoslezskem-kraji--realizovany-prostrednictvim-poskytovani-mikropujcek-ii-38360/


Ing. Hana Myšková 

myskova@arr.cz  
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