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Co chystáme 

• Informace o akcích, které ARR letos bude pořádat na 

podporu rozvoje kraje – nabídka spolupráce 

 

• Další aktivity ARR ve prospěch našeho kraje 

 

• Podpora podnikání a inovačních aktivit ze strany 

veřejného sektoru – nabídka informačních akcí pro 

města a obce 



Jaké akce letos ARR připravuje na 

podporu podnikání v kraji 

• Soutěž Inovační firma Moravskoslezského 

kraje 

• Get MORE - Investiční příležitosti v 

Moravskoslezském kraji - konference 

s miniveletrhem  

• Soutěž Lady Business Moravskoslezského 

kraje 

• Startup Harvest 



Soutěž Inovační firma 

Moravskoslezského kraje 

Agentura pro regionální rozvoj pod 

patronací Moravskoslezského kraje 

pořádá 3. ročník soutěže Inovační 

firma.  

Přínos Inovační firmy? 

Možnost užívat prestižní ocenění, finanční 

odměna, zviditelnění, pozitivní reklama pro 

firmu i místo, kde působí 

Pro koho je určena? 

Pro malé, střední a velké firmy 

z Moravskoslezského kraje, které vyvinuly inovaci 

produktu, technologie či služby. 

2015 



Soutěž Inovační firma 

Moravskoslezského kraje 

Loňský vítěz v kategorii malé a 

střední podniky: 
 

FIRMA JAP Trading z Bystřice 

 

2015 

Termín pro přihlášení:  

21. 4. – 18. 9. 2015 

inovacnifirma.rismsk.cz 

Loňský vítěz v kategorii velké 

podniky: 

 

FIRMA VARROC z Nového Jičína 
 

http://www.varroc.cz/


Konference Investiční příležitosti 

v Moravskoslezském kraji 

• xx 

Co je posláním akce? 

Nabídnout kraj investorům, ukázat a 

zdůraznit pozitivní vzkaz o kraji, jakožto 

příznivém místě pro investice a 

podnikání. 

Pro koho je akce u r č e n a ? 

Akce je určena všem, kteří se 

zajímají o investiční prostředí 

v MSK, zkušenosti stávajících 

Investorů a vlastníků průmyslových 

zón informace o investičních 

pobídkách či možnostech 

regenerace brownfields. 

Konference Investiční příležitosti 

v Moravskoslezském kraji 



Konference Investiční příležitosti 

v Moravskoslezském kraji 

• xx 

Kdy: 

3. června 2015 

 

Kde: 

Clarion Congress Hotel Ostrava 

Je možné se zúčastnit 

konferenční 

části, miniveletrhu, tematických 

workshopů a dvoustranných 

jednání na témata týkající se 

investičních příležitostí v kraji. 

Konference Investiční příležitosti 

v Moravskoslezském kraji 



Co je Lady Business 

Moravskoslezského kraje? 

soutěž pro všechny úspěšné 

podnikatelky z Moravskoslezského 

kraje. 

Pro koho je akce určena? 

Pro ženy starší 18 let, které vlastní nebo 

spoluvlastní firmu v Moravskoslezském 

kraji, s rozhodujícím vlivem na jejím řízení a 

aktivně působí ve vedení firmy. 

Soutěž Lady Business 

Moravskoslezského kraje 



Soutěž Lady Business 

Moravskoslezského kraje 

Podání přihlášek: 

duben až září 2015 

Slavnostní vyhlášení: 

prosinec 2015 

Cíl soutěže? 

Ukázat ženy se schopností úspěšně 

vést firmu a zároveň inspirovat i další 

ženy k zahájení svých podnikatelských 

aktivit v kraji. 



StartUp Harvest StartUp Harvest 2015 



StartUp Harvest 2015 

Co je to? 

Setkání podnikatelů z kraje a investorů, 

Při kterém začínající podnikatelé (start-upy) 

představují své produkty a služby a „bojují“ 

o finanční investici od přítomných investorů. 

Pro koho je určena? 

Pro začínající podnikatele z Moravskoslezského 

kraje, kteří mají originální produkt či službu a 

chtějí získat finanční investici. 



StartUp Harvest 2015 

Přínos pro start-upy? 

Možnost získání finanční investice pro své 

podnikání, cenných rad zkušených 

podnikatelů a investorů a také PR firmy. 

Kdy: 10. – 11. září 2015 
 

Termín pro přihlášení 

Start-upy: do 30. 6. 2015 

Diváci: do 31. 8. 2015 



Nabízíme spolupráci 

• Chcete se podílet na propagaci těchto akcí? 

 (internet, obecní rozhlas, zpravodaj) 

• Zvýšíte možnost zapojení firem a dalších 

účastníků z Vašeho města či obce 

• Pozitivní reklama i pro vás 

• Vyplňte prosím krátký dotazník ve složce 

 



 

 
 

 Příprava strategických dokumentů 

Zpracováváme pro kraj 

• Strategii rozvoje kraje 

• Regionální inovační strategii 

Máme na starosti i aktualizaci a 

monitoring naplňování těchto 

krajských strategických 

dokumentů 



 

 
 

 Příprava strategických dokumentů 



 

 
 

 Podpora přílivu investic do kraje 

1. Poskytujeme informace o podnikatelském 

prostředí v kraji, potřebné statistiky, 

informace o infrastruktuře, možných 

dodavatelích, investičních pobídkách 

2. Hledáme vhodnou lokalitu pro umístění 

investice – nejen průmyslové zóny, ale i 

brownfieldy – dle požadavků investora 

 



 

 
 

 Podpora přílivu investic do kraje 

3. Při poskytování servisu investorům 

spolupracujeme s městy a obcemi, ale i s 

dalšími vlastníky zón a jiných 

podnikatelských nemovitostí 

4. Připravili jsme nový internetový portál, který 

obsahuje i nabídku průmyslových zón, 

brownfieldů a dalších rozvojových ploch 



 

 
 

 Podpora přílivu investic do kraje 

http://www.invest-msr.com/cz/


Inovační vzdělávání pro města a obce 

Inovace 

jsou slovem skloňovaným ve většině operačních 

programů a právě na inovace a s tím spojenou podporu 

podnikání půjde téměř 20% prostředků z fondů EU. 

ARR proto připravila pro zástupce obcí, měst, místních 

akčních skupin či mikroregionů z Moravskoslezského 

kraje informační seminář zaměřený na podporu 

podnikání a inovačních aktivit podnikatelů. 



Inovační vzdělávání pro města a obce 

Co uslyšíte: 

Dozvíte se, co to inovace jsou, jakými formami je můžete 

podporovat a co mohou danému městu/regionu přinést. 

 

Co jsme připravili: 

Interaktivní program s využitím konkrétních příkladů z 

praxe, aktuální informace. 

 

Pro koho: pro volené zástupce i pro pracovníky úřadů 

Kdy: podle dohody, délka 4 vyučovací hodiny. 

 

Kde: u vás – přijedeme za vámi 



Mgr. Jiří Štěpán 

stepan@arr.cz, 595 691 220 


