
REALIZUJEME STRATEGICKÉ CÍLE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
1

AGENTURA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ, A. S.
POD PATRONACÍ  MORAVSKOSLEZSKÉHO
KRAJE POŘÁDÁ

BUSINESS

news
BULLETIN AGENTURY PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ FINANCOVANÝ MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM

2
ZÁŘÍ

2015

REALIZUJEME STRATEGICKÉ CÍLE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

www.arr.cz

Setkání se poprvé uskutečnilo loni, do letošního 2. roč-
níku se přihlásilo 31 startupů. V první půli srpna probí-
hala speciální školení, která měla začínající podnikatele 
naučit, co vše je nutné zahrnout do pětiminutové fi nální 
prezentace před investory. 

Velké fi nále se koná dnes 10. září v Garage Clubu v Os-
travě-Martinově. 12 vybraných stratupů se představí 
před 7 investory. „Letošní ročník je opravdu jedinečný. 
Nechybí tady investoři jako Michael Rostock Poplar, kte-
rý se do povědomí široké veřejnosti dostal svým půso-
bením v pořadu České televize Den D. Mezi investory 
je také Vladislav Jež, zástupce Credo Ventures, Robert 
Tůma, zakladatel Impact Hub Ostrava, významný brit-
ský investor Michael Jacobsen. Účast potvrdil i význam-
ný opavský podnikatel Libor Witassek, dalšími dvěma 
investory jsou zakladatel automatizace systémů průmys-
lových sběrnic Armin Steinhoff  a Čestmír Gříbek, před-
seda dozorčí rady spol. ELCOM a. s.,“ ocenila účast vý-
znamných investorů ředitelka ARR Petra Chovanioková. 

V  tom, že StartUp Harvest pro ně byl velkým pří-
nosem, se shodli i účastníci prvního ročníku. „Díky 
tomuto setkání jsme se mohli setkat s inspirativními 
osobnostmi z celého světa, které nám udělily mnoho 
cenných rad do podnikání. Rád bych osobně ocenil or-
ganizaci celé akce. Organizátoři StartUp Harvestu nám 
vycházeli ve všech směrech vstříc a dělali vše pro to, 
aby celá akce proběhla ke spokojenosti všech zúčast-
něných,“ sdělil Jan Ondrášek ze společnosti Visionaire.

Jan Gřeš ze společnosti Giriton uvedl, že díky tomuto 
klání získala fi rma užitečné kontakty. „Významný ma-
nažer z česko-polské skupiny pro malé a střední pod-
nikatele nám nabídl další spolupráci a pomohl i propa-
gaci našeho systému v Polsku. V pravidelném kontaktu 
jsem i s některými účastníky StartUp Harvestu. Když 
je zapotřebí, podle možností si vycházíme vstříc a po-
máháme si,“ dodal Jan Gřeš.

Klání StartUp Harvest je určeno mladým fi rmám a živnostníkům. Cílem je nejen 
podpořit začínající fi rmy v jejich dalším rozvoji, ale také ukázat investorům českým 
i zahraničním, že v našem kraji působí řada fi rem s originálními nápady. Pod patronací 
Moravskoslezského kraje akci realizuje Agentura pro regionální rozvoj (ARR). 

StartUp Harvest 2015 – šance
pro začínající podnikatele i investory 

Více informací na 
www.startupharvest.com.
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„Cílem konference je poskytnout prostor pro meziná-
rodní výměnu zkušeností v konkrétní výzkumné oblasti 
a najít možné cesty spolupráce. Letos jsme se v rámci 
Brokerage Event zaměřili na aplikaci mechatronických 
systémů v průmyslu,“ vysvětlila ředitelka Agentury pro 
regionální rozvoj Petra Chovanioková. Jak také doplni-
la, konference se zúčastní zástupci fi rem, vysokých škol, 
výzkumných pracovišť a ústavů z oblasti mechatroniky 
a oborů, ve kterých jsou mechatronické systémy využí-
vány (strojírenství, zdravotní technika, apod.). 

Konference se koná 23. září v  Domě kultury Akord 
v  Ostravě-Zábřehu a  bude rozdělena do tematických 
bloků. V prvním budou hovořit odborníci o mechatro-
nických systémech v automobilové technice, ve druhém 
pak o měřicí a řídicí technice v mechatronických systé-

mech. Další blok bude zaměřen na aplikaci mechatro-
nických systémů ve strojírenství a energetice a stranou 
nezůstanou ani mechatronické aplikace ve zdravotnic-
tví. V bloku zaměřeném na zdravotní techniku vystoupí 
se svým příspěvkem také Martin Černý z Katedry ky-
bernetiky a biomedicínského inženýrství z Fakulty elek-
trotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava. Bude hovo-
řit o senzorech pro zdravotnické diagnostické přístroje.

Petra Haladová a Jiří Skařupa ze společnosti ROBOT-
SYSTEM se ve svém příspěvku zaměří na nadčasové 
robotické systémy v medicíně z oblasti záchrany, trans-
portu a rehabilitace osob.

Konferencí budou provázet experti z VŠB-TU Ostrava, 
Petr Noskievič a Petr Novák.
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na letošní podzim připravila Agentura pro regionální 
rozvoj ve spolupráci s Moravskoslezským krajem řadu 
akcí. Jejich zaměření je sice různorodé, ale cíl zůstá-
vá stejný. Je to snaha zviditelnit Moravskoslezský kraj 
a ukázat, že právě tady je pro podnikatele připraveno 
vstřícné prostředí a je to místo vhodné pro jejich in-
vestice.

Zajímavou příležitostí pro fi rmy, které chtějí prezento-
vat své inovační výrobky, technologie či služby, je 3. roč-
ník soutěže o Inovační fi rmu Moravskoslezského kraje 
2015. Další zajímavou akcí je Brownfi eld Trip. Cílem je 
ukázat případným investorům bývalé průmyslové are-
ály, ve kterých by mohli najít místo pro své podnikání. 

Všem podnikatelkám z našeho kraje, které se nebály 
jít do rizika podnikání a dokázaly se prosadit v silné 
konkurenci mnoha fi rem, je pak určen pilotní ročník 
soutěže Lady Business Moravskoslezského kraje 2015. 

Zmínila jsem stěžejní akce, které bude ARR do kon-
ce roku zajišťovat. Další podrobnosti se dočtete právě
v tomto čísle ARR NEWS.

Petra Chovanioková
ředitelka Agentury pro regionální rozvoj, a.s.

Brokerage Event 2015: letos je konference 

zaměřena na mechatronické systémy 

KALENDÁŘ AKCÍ PODÍVEJTE SE NA WWW.ARR.CZ
22111
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Mechatronické systémy v průmyslové výrobě a fi nálních produktech, to je hlavní téma 
letošní konference, kterou připravili Moravskoslezský kraj, Agentura pro regionální 
rozvoj (ARR) a Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava.

Registrace je možná na webových stránkách ARR (kalendář akcí).
Účast na konferenci je bezplatná, občerstvení během konference je zajištěno.

Kontaktní osoba: Radek Jakob, jakob@arr.cz, +420 736 605 923
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Buildeo
Buildeo je elektronický stavební deník, který 
ušetří stavbyvedoucím deset minut denně. 
— Vedení zákonem stanovené evidence stavby 

elektronicky umožňuje efektivnější ofi ciální 
komunikaci mezi jednotlivými účastníky 
stavby.

— Šetří čas stavbyvedoucím, protože velká 
část zápisu se částečně opakuje a  některé 
informace jako třeba počasí v místě stavby 
je možné stahovat z internetu.

— Zpřehlední přípravu, pro denní evidenci, 
pomocí aplikace pro chytrý telefon (sběr 
dat přímo na stavbě).

— Může působit protikorupčně.
— Zápisy se z archivu neztratí (pro případ bu-

doucích sporů). 
— Deník je možné integrovat do aplikace třetí 

strany pomocí REST API (třeba do systémů 
v  SAP nebo jiných komplexních systémů 
pro řízení podniků).

— Umožní přihlašování fi remním účtem po-
mocí OAuth.

Davilee
Jsem v obraze. Co to je? Originální tvůrčí hra 
Davilee a  netradiční marketingový nástroj 
světového rozsahu pro fi rmy, hudební skupiny, 
nadace a  jednotlivce. Principem je společné 
malování jednoho obrazu více lidmi pomocí 
internetu. Ve virtuálním světě je to smysluplná 
tvůrčí činnost s  dlouho přetrvávajícím efek-
tem a výstupem do fyzického světa. Vznikají 
tak jedinečné obrazy přemalované na plátno, 
unikátní tištěné plakáty, propagační materiá-
ly (kalendáře, hrníčky, tašky) nebo originální 
móda (halenky, trička, šaty). 

E-SHOP.REPORT
Všechny druhy statistik pro e-shopy na jed-
nom místě - výkon e-shopu, segmentace zákaz-
níků, náklady na reklamní kampaně, customer 
lifetime value, personalizace obsahu vašeho e-
-shopu a další. Přehledné a hezké dashboardy. 
Responzivní verze pro chytré telefony a table-
ty. Výstup statistik na TV obrazovku. Přehled 
změn dat v  reálném čase. Z  vašeho e-shopu, 
pomocí vložených scriptů, shromažďujeme 
informace o uživatelích a  jejich chováních se 
zaměřením na oblast e-commerce. Sledujeme 
data, jejich chování a korelace mezi nimi a díky 
propracovaným algoritmům jsme schopni spo-
čítat a zobrazit výkon vašeho e-shopu, dát rady 
a doporučení na co nejlepší chod. Spojení s GA, 
spojení s vašim ERP nebo účetním systémem 
a následné vyhodnocení jak pro začínající, tak 
pro pokročilé eshopaře. 

Dobrehodnoceni.cz
Dobrehodnoceni.cz je webový portál, kde kli-
enti hodnotí práci realitních makléřů (resp. 
svou zkušenost s nimi). Realitním makléřům, 
pokud jsou pozitivně hodnoceni, tak pomáhá 
získávat nové klienty a klientům naopak po-
máhá zorientovat se na realitním trhu a vybrat 
si spolehlivého a ověřeného realitního maklé-
ře. Součástí služby je také značka ověřeného 
makléře pro ty z makléřů, kteří obdrží potřeb-

ný počet kladných referencí. Jednoduše řečeno 
přinášíme větší bezpečí do obchodů na trhu s 
nemovitostmi.

Identifa
Identifa je mobilní a webová aplikace, která je 
vybudována na prvcích sociální sítě, interneto-
vé seznamky a mapových aplikací. Její hlavní 
myšlenkou je anonymní poznávání lidí na ja-
kýchkoliv místech a možnost navázání obou-
stranně chtěného kontaktu na základě inter-
akce. Umožňuje také psaní Identif, které mají 
nepřeberné množství využití a slouží primárně 
k navázání kontaktu a vyrešení určitého pro-
blému v daném místě. Díky Identifě už nikdy 
nebudete litovat, že jste se báli někoho oslovit 
a nenavázali jste kontakt. 

Iron Heart Race
Iron Heart Race je extrémní překážkový běh, 
který je unikátní tím, že místo přírody vede 
přímo centrem města. Tomu odpovídají i pře-
kážky, na trase bude muset závodník překonat 
přímo městskou džungli, která prověří nejen 
fyzickou, ale i psychickou sílu. Iron Heart jako 
první ve střední Evropě přináší překážkový 
závod do centra města. Unikátní je tak celá 
trať, která místo známých terénních překážek 
využije ocelových konstrukcí, mostů, zdí a vše-
možných nástrah velkoměsta. Městské prostře-
dí zvyšuje i atraktivitu závodu pro diváky, kteří 
mohou závodníky pohodlně sledovat po celé 
délce trati.

Mamma Tea
Je začínající fi rma, která se zabývá pěstováním 
a sběrem léčivých bylin v Beskydech, které dále 
zpracovává do konečného produktu – čaje ze 
směsi bylin a  ovoce. Firma bude jako samo-
statná entita součástí nově vznikajícího Areá-
lu Domu přírody Beskyd. Cílem je nabídnout 
kvalitní produkt, jehož základ tvoří místní 
surovina, byliny z  vlastní zemědělské výro-
by a volných sběrů. Grafi ka a celkový vzhled 
produktu jsou voleny tak, aby bylo možno ho 
nabídnout mimo jiné i návštěvníkům Beskyd 
a Domu přírody Beskyd jako netradiční suve-
nýr z návštěvy regionu. První výrobky budou 
uvedeny na trh přibližně během měsíce září. 
V této době bude taktéž spuštěn fi remní web 
a zahájena propagace. 

Nitta Systems s.r.o.
Vytváříme systémy pro rozpoznávání dopra-
vy. Rozpoznáváme vozidla, jejich RZ a  jsem 
schopni zjistit trajektorii i rychlost jejich po-
hybu. Užitná hodnota našeho soft waru pro zá-
kazníka tkví v tom, že umíme pomocí našeho 
soft waru zpracovat takto získaná data a podle 
zákazníkových individuálních problémů je 
využít v  jeho prospěch. Jedinečnost našeho 
produktu spočívá především v komplexnosti, 
robustnosti a vysokém stupni univerzálnosti. 
Nedodáváme jen soft ware pro analýzu obrazu, 
ale celkové řešení včetně HW. 

Qool
Qool je nezávislá česká platforma, posky-
tující komplexní služby v  oblasti kulturní 
informovanosti pro veřejnost, cizince, kul-
turní instituce i  státní sektor. Baví nás nej-
modernější technologie a  nebojíme se jako 
první přicházet s  inovacemi doma i ve světě. 

Vytváříme a poskytujeme: 
—moderní datové zdroje, 
— mobilní a webový soft ware (pro práci s kul-

turními daty), 
— ticketingovou platformu, 
— komplexní mediální servis. 

Našim snem je stát se českým „kulturním Goo-
glem“, stmelit místní trh, zůstat nezávislí a bo-
jovat za rovnocennou dostupnost informací 
pro všechny a o všem, co se v kultuře děje.

Sewio Networks s.r.o.
Lokalizuj, optimalizuj, sniž náklady. Detekuj, 
informuj, zachraň. 
Všechny tato hesla mají společný jeden pod-
nět a tím je bezdrátový lokalizační systém pro 
vnitřní prostory. Společnost Sewio kompletně 
vyvíjí a dodává na národní a převážně mezi-
národní trh tzv. systém RTLS (Real Time Loca-
tion System), který dokáže uvnitř hal a budov 
lokalizovat lidi, vozidla, majetek s přesností na 
30 cm. Systém RTLS si již našel své zákazní-
ky v  logistickém a  warehouse průmyslu, kde 
dokáže díky znalosti pohybu vozíku a  za-
městnanců redukovat náklady na provoz až 
o 30%. V automobilovém průmyslu je systém 
využívaný na monitorování pohybu vozidel na 
výrobní lince, detekci manipulace se správným 
nářadím nebo sledování pohybu samostným 
zaměstnanců. V  důlním průmyslu pomáhá 
systém RTLS zachraňovat lidské životy pomocí 
detekce přitomnosti člověka v blízkosti nebez-
pečných důlních strojů. 

Virgla
Virgla vyvinula globální marketingovou a ko-
munikační second screen platformu, která 
využívá fenoménu multiscreeningu s  orien-
tací na tradiční média jako jsou televize, rá-
dio a tisk a zároveň pro festivaly, konference, 
koncerty a další živé akce. Díky technologiím 
umožňujícím rozpoznávání tisku, zvuku, času 
a  lokace (GPS a  iBeacon technologie) doručí 
uživatelům více personalizovaný a zajímavější 
zážitek ve formě digitálního rozšiřujícího ob-
sahu v mobilní aplikaci. Zjednodušeně řečeno, 
uživatel dostává do svého mobilního zařízení 
relevantní obsah na základě toho, co právě čte/
poslouchá/sleduje anebo co se děje v  lokalitě 
dané akce. 

VoucherTip 
VoucherTip poskytuje distributorům v  celé 
České republice snadný a  okamžitý prodej 
elektronických poukázek (dárkových pouka-
zů). Nabízí přehled všech dostupných pouká-
zek, například pro wellness, vinné sklepy, sa-
lony krásy, hotely at. Projekt podporuje značku 
těchto společností a rozšíření povědomí o nich. 
Celý proces nákupu a  generování poukázek 
probíhá elektronicky a zákazník tak šetří čas 
i námahu. Díky projektu VoucherTip si zákaz-
ník může kdykoliv vybrat a  koupit jakýkoli 
kupón z České republiky z pohodlí domova.

12 fi nalových start-upů
StartUp Harvest 2015
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Hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák po-
važuje soutěž za inspirativní. „Ukazuje se, že v Morav-
skoslezském kraji přichází jak z oblasti malého a střed-
ního podnikání, tak z oblasti velkých fi rem spousta no-
vých nápadů a inovací, které dávají příležitost například 
absolventům,“ ocenil přínos soutěže Miroslav Novák. 

„Díky této soutěži chceme veřejnosti více představit 
fi rmy, které svými výrobky či technologiemi dosahují 
úspěchů na evropských či dokonce světových trzích, 
ale v obecném povědomí zatím až tolik známy nejsou. 
Podmínkou samozřejmě je to, aby měly prokazatelné 
výsledky. Hodnotit se i letos bude stupeň inovace, eko-
nomický dopad pro fi rmu či to, jak jsou daný výrobek či 
technologie uplatnitelné na trhu,“ vysvětlila Petra Cho-
vanioková, ředitelka Agentury pro regionální rozvoj 
(ARR), která je pořadatelem soutěže. 

Stejně jako v uplynulém ročníku soutěže se bude o ino-
vačního oskara soutěžit nejen v kategorii malý a střední 
podnik, ale také v kategorii velký podnik. „Loni jsme 
kromě živnostníků, malých a středních fi rem dali mož-

nost soutěžit i fi rmám velkým. Pro letošní ročník jsme 
připravili další novinku. Tou je nominace fi rmy. Do 31. 
srpna mohli například obchodní partneři či zákazníci, 
sami nominovat fi rmu, kterou dobře znají a považují ji 
za inovativní. Rozhodnutí o účasti v soutěži pak bylo 
na rozhodnutí samotné fi rmy,“ vysvětlil náměstek hejt-
mana Moravskoslezského kraje Martin Sikora. Samotné 
fi rmy se mohou přihlašovat do 18. září. 

V termínu od 29. září do 25. října může vybírat inovač-
ního oskara veřejnost, a to formou veřejného hlasování. 
V každé ze zmíněných kategorií zvítězí ta fi rma, která 
získá od veřejnosti nejvyšší počet hlasů. Motivací pro 
hlasující je možnost vyhrát hodnotnou cenu v podobě 
tabletu. Hlasování bude zpřístupněno na webových 
stránkách http://inovacnifi rma.rismsk.cz/

Ta zvítězila i v hlasování laické veřejnosti. „Na prvním místě je to velké ocenění pro všechny 
zaměstnance. Máme tak šanci ukázat zaměstnancům a studentům, že jsme fi rma, která má 
potenciál,“ uvedl Milan Křižák z Varroc Lighting Systems. V kategorii malých a středních
podniků zvítězila fi rma JAP TRADING z Bystřice u Třince s rafi načním rotorem.
V roce 2014 se o inovačního oskara ucházelo celkem 29 produktů od 20 malých a 7 velkých fi rem.

Inovační fi rma 2015 −
soutěž, která dává fi rmám 

šanci se zviditelnit

Kdo uspěl v loňském ročníku soutěže?

Cílem soutěže o inovačního oskara je zviditelnit náš region a ukázat, 
že fi rmy, které na inovace ve svém podnikání kladou velký důraz, 
v Moravskoslezském kraji úspěšně podnikají. Už 3. ročník soutěže 
o Inovační fi rmu Moravskoslezského kraje 2015 odstartoval 21. dubna.

Inovačního oskara v kategorii velký podnik získala společnost Varroc 
Lighting Systems z Šenova u Nového Jičína za unikátní osvětlení pro 
malosériový volkswagen.

Vítězná firma z každé kategorie získá
50 tisíc korun, firmy na druhém a třetím 
místě si rozdělí 30 a 10 tisíc korun.

Více informací na:
http://inovacnifi rma.
rismsk.cz/
Kontaktní osoba:
Pavla Švancerová, 
svancerova@arr.cz,
+ 420 731 505 949
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„Celá jedna třetina z 15 miliard korun vylepšila vzhled 
a zázemí měst a obcí v Moravskoslezském kraji, ať už 
v podobě kulturních zařízení, rekonstruovaných školek 
a škol, pěknějších pěších zón a parků. Téměř tři miliardy 
korun pomohly při modernizaci krajských silnic. Díky 
1 miliardě korun jezdí lidé v nových autobusech, tram-
vajích a vlacích,“ popsala nejviditelnější změny Kateřina 
Dostálová, ředitelka Úřadu Regionální rady Moravsko-
slezsko, kde hodnotí a proplácejí žádosti o evropské do-
tace z regionálního programu.

Jedničkou ve využití prostředků z  pohledu příjemců 
evropských peněz je Moravskoslezský kraj s bilancí zís-
kaných téměř 5 miliard korun. Kraj peníze investoval 
zejména do modernizace silnic II. a III. třídy, fungová-
ní integrovaného záchranného systému, modernizace 
krajských škol a nemocnic. 

Desítky dalších projektů fi nancovaných z Regionálního 
operačního programu Moravskoslezsko se aktuálně sta-
ví a vzhledem k dotačním podmínkám mají být ukonče-
ny do konce letošního roku. Nedávno byly zprovozněny 
například nové pavilony chirurgických a interních obo-
rů ve frýdecko-místecké a opavské nemocnici a hasiči 
získaly 33 nových vozidel. Také druhá polovina roku 
bude bohatá na nově ukončené a zprovozněné investice.

Přes 15 miliard korun evropských dotací bylo od roku 2007 vyplaceno za projekty 
v Moravskoslezském kraji z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. 
Nejvíce peněz si vyžádaly investice do vybavenosti měst a obcí a dopravní 
infrastruktury. Program z končícího období let 2007-2013 letos fi nišuje, na 
schválené a rozestavěné projekty má připraveno ještě přes 5 miliard korun.

V kraji je přes 15 miliard 
korun dotací EU 
z regionálního programu

Za evropské peníze bylo 
nakoupeno 33 vozidel 
pro jednotky Hasičského 
záchranného sboru 
Moravskoslezského kraje, 
které si hasiči převzali na konci 
července.

V pořadí druhým velkým příjemcem
je statutární město Ostrava, které získalo 
bezmála 1,5 miliardy korun.

5
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Po úspěších v Ostravě míříme do Prahy aneb Prezentace 
investičního potenciálu Moravskoslezského kraje

Brownfi eld trip 2015: k vidění bude areál vagonky
ve Studénce i zámek ve Fulneku

Moravskoslezský kraj podporuje investice a podnikání dlouhodobě. Letos se tuto podporu rozhodl 
ještě zvýraznit. Proto v červnu uspořádal v Ostravě konferenci GET MORE – Investiční příležitosti 
v Moravskoslezském kraji. Organizací této významné akce byla pověřena Agentura pro regionální rozvoj.

Letošní ročník akce Brownfi eld Trip je zaměřen na oblast jihozápadní části Moravskoslezského 
kraje. Účastníci si budou moci formou exkurzí prohlédnout areál bývalé Vagonky ve Studénce 
a areál zámku ve Fulneku. Součástí akce bude krátká konferenční část, prezentovány budou 
zkušenosti s regenerací brownfi eldů v Moravskoslezském a Jihomoravském kraji. Tato akce je 
určena především majitelům brownfi eldů a zástupcům veřejné správy.

Konference v  Clarion Congress Hotelu 
v Ostravě se zúčastnilo přes 200 zástupců 
zahraničních i  místních fi rem, majitelů 
krajských průmyslových zón a developer-
ských společností. Diskutovali o aktuálních 
investičních příležitostech v kraji a o pod-
poře podnikání a investic. 

„Reálným výstupem konference bylo jed-
nání zástupců města Bruntálu se zástupci 
třineckých fi rem, týkající se možného do-
pravování pracovníků z Bruntálska do zá-
vodů v Třinci a Ostravě,“ upozornila ředi-
telka Agentury pro regionální rozvoj Petra 
Chovanioková.

V návaznosti na úspěšnou červnovou kon-
ferenci v  Ostravě, proběhne 30. září Pre-
zentace investičního potenciálu Moravsko-
slezského kraje v Praze, a  to v prostorách 
Lichtenštejnského paláce. Cílem je za-

sáhnout další okruh 
účastníků především 
těch, kteří jsou zasíd-
lení v Praze, jedná se 
zejména o  zástupce 
vlády, velvyslanectví, 
ambasád, obchodní 
atašé, smíšených ob-
chodních komor, kon-
zultační a právní spo-
lečností, developerů 
a další aktérů na trhu 
s podnikatelskými ne-
movitostmi.

Význam akce podtrhují i  udělené záštity, 
a  to premiéra České republiky Bohuslava 
Sobotky, ministra zahraničních věcí České 
republiky Lubomíra Zaorálka a preziden-
ta Hospodářské komory České republiky 
Vladimíra Dlouhého. Účast podpoří před-

stavitelé vlády a samotný region bude za-
stoupen hejtmanem Miroslavem Novákem, 
primátorem města Ostravy Tomášem Ma-
curou a dalšími významnými osobnostmi 
byznysu Moravskoslezského kraje.

Vagonka Studénka
Vagonka byla ve Studénce založena v  roce 
1900 jako akciová společnost Staudinger Wa-
ggonfabrik, A. G. a specializovala se na výrobu 
železničních vagonů. Od doby založení až do 
uzavření továrny v  roce 1999 bylo v  továrně 
vyrobeno téměř 87 tisíc železničních vagonů. 
Společnost, která několikrát změnila svůj ná-
zev, patřila dlouhodobě k  nejvýznamnějším 
výrobcům železničních vagónů nejen v býva-
lém Československu. Po roce 1989 společnost 
několikrát změnila majitele, výroba vagónů 
byla utlumena, nakonec se fi rma dostala do 
insolvence. 

Dnes je areál bývalé Vagonky Studénka rozdě-
len na dvě části, v jedné z nich sídlí společnost 
MSV Metal Studénka − přímý pokračovatel 

bývalé Vagonky Studénka. Druhá, větší část 
areálu, patří společnosti AK 1324. V průběhu 
Brownfi eld Tripu navštíví účastníci obě části.

Zámek ve Fulneku
Zdálky viditelnou a nejvýznamnější dominan-
tou města Fulneku je zámek stojící na vysokém 
ostrohu. Byl vybudován na místě bývalého go-
tického hradu ze 13. století a svou konečnou 
podobu dostal až počátkem 19. století. Areál 
tvoří dva objekty − Horní zámek a  mladší, 
takzvaný Dolní zámek. 

Před přibližně osmdesáti lety koupil zámek 

poslanec a velký vlastenec Jaromír Špaček, ná-
sledně mu majetek zabavili nacisté a o několik 
let později i komunisté. V zámku nejprve síd-
lila armáda, kterou vystřídal sklad zdravotnic-
kého materiálu. Po revoluci byl zchátralý zá-
mek vrácen panu Špačkovi, následně byla plá-
novaná přeměna na luxusní hotel s golfovým 
hřištěm. Projekt se však nikdy neuskutečnil 
a majitel se rozhodl pro prodej. Zámek v draž-
bě koupil ostravský podnikatel Teodor Rein-
hold, který začal horní zámek přestavovat na 
luxusní hotel. V současné době je již opravená 
fasáda zámku a revitalizují se vnitřní prostory.

www.invest-msr.com

Uzávěrka přihlášek je do úterý 8. září 2015.
Kontaktní osoba: Jiří Piskorz, piskorz@arr.cz,  +420 731 653 528. 
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V seznamu, který ARR aktuálně připravila, je uvedeno 
celkem 25 lokalit v rámci celého Moravskoslezského 
kraje. Nechybí mezi nimi strategická průmyslová zóna 
Ostrava-Mošnov, která se nachází v sousedství mezi-
národního Letiště Leoše Janáčka Ostrava a má přístup 
k  pojezdové dráze se špičkovými parametry. Tato 
zóna nabízí rovněž přímé napojení na síť Českých 
drah, rychlostní komunikaci R48 a dálnici D1, stejně 
tak napojení na ostravskou a regionální hromadnou 

dopravu. V seznamu je také rozvojová zóna Moravec 
I v Dolním Benešově s 86 hektary ploch.

Moravskoslezský kraj se zaměřuje nejen na systema-
tickou podporu příchodu nových investorů, ale také 
posiluje vlastní kapacity pro poskytování servisu 
stávajícím i novým investorům. Využívá přitom dlou-
holetých zkušeností Agentury pro regionální rozvoj, 
která se osvědčila už dříve. 

Aktuální seznam dostupných ploch pro příchozí investory v Moravskoslezském kraji 
připravila Agentura pro regionální rozvoj (ARR). „V nabídce lze nalézt jak plochy 
s velkou rozlohou, které jsou vhodné pro strategické investory, tak plochy vhodné 
pro menší provozy. Aktuální přehled je sestaven jak z nabídky průmyslových zón s 
disponibilní plochou více než 10 hektarů, tak i z nabídky brownfi eldů a rozvojových 
ploch s disponibilní plochou více než 20 hektarů,“ upřesnila ředitelka Agentury pro 
regionální rozvoj (ARR) Petra Chovanioková. 

Moravskoslezský kraj nabízí plochy
pro strategické investory i menší provozy 

Volné plochy v Moravskoslezském kraji

Zdroj:  http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/podnikani/lokality-k-podnikani-v-moravskoslezskem-kraji-44662/ 

# Název Kategorie Obec  K dispozici (ha)
1 Průmyslová zóna Nad Barborou Rozvojová plocha Karviná 92,00
2 Moravec I Rozvojová plocha Dolní Benešov 86,00
3 Strategická průmyslová zóna Ostrava - Mošnov Průmyslová zóna Mošnov 62,00
4 Multimodální logistické centrum Ostrava - Mošnov Průmyslová zóna Mošnov 50,00
5 Závada Rozvojová plocha Závada 36,80
6 Rozvojová zóna Hrušov Rozvojová plocha Ostrava 35,00
7 Malá rozvojová zóna Mošnov Rozvojová plocha Mošnov 32,00
8 Moravec II Rozvojová plocha Dolní Benešov 30,00
9 František II Rozvojová plocha Horní Suchá 30,00
10 Hladké Životice Rozvojová plocha Hladké Životice 29,00
11 Frýdek-Místek - Kasárna Palkovická Průmyslová zóna Frýdek-Místek 26,60
12 Studénka - Přední čtvrtě Rozvojová plocha Studénka 26,00
13 Pod Širokým Rozvojová plocha Dolní Benešov 25,00
14 Brantice Rozvojová plocha Brantice 21,00
15 Lahos Hulváky Brownfi eld Ostrava 20,67
16 Havířov - Dukla Industrial Park Průmyslová zóna Havířov 20,00
17 Suchdol nad Odrou Rozvojová plocha Suchdol nad Odrou 20,00
18 Velké Albrechtice Rozvojová plocha Velké Albrechtice 20,00
19 Krnov - Červený Dvůr I a II Průmyslová zóna Krnov 17,00
20 Ostrava - Hrabová Průmyslová zóna Ostrava 15,00
21 Průmyslový park Nový Jičín - Dolní předměstí Průmyslová zóna Nový Jičín 14,20
22 Paskov - bývalý skleníkový areál Průmyslová zóna Paskov 14,00
23 Průmyslový park Kopřivnice Průmyslová zóna Kopřivnice 12,10
24 Orlovská průmyslová a podnikatelská zóna Průmyslová zóna Orlová 12,00
25 Bruntál - Severní zóna Průmyslová zóna Bruntál 10,00

Údaje platné ke dni 28.8.2015.

ARR_news_2_2015_I.indd   7ARR_news_2_2015_I.indd   7 01.09.15   8:0101.09.15   8:01



REALIZUJEME STRATEGICKÉ CÍLE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Kdo bude první „LADY BUSINESS“ 
Moravskoslezského kraje?

„Věříme, že i tato soutěž, určená pro ženy podni-
katelky, splní svůj cíl. Tím je snaha podporovat 
podnikání i podnikatele na území Moravskoslez-
ského kraje. Chceme přitom ocenit nejen odvahu, 
ale i úspěchy podnikatelek, které se nebály jít do 
rizika a dokázaly se prosadit v silné konkurenci,“ 
uvedl náměstek hejtmana kraje Martin Sikora. 

Patronkami prvního ročníku soutěže jsou ženy, 
které dosáhly významných profesních úspěchů. 
Jsou jimi Renáta Nešporková, prorektorka pro 
vzdělání Vysoké školy podnikání, a. s. a zároveň 
předsedkyně Regionálního klubu Českomorav-

ské asociace manažerek a podnikatelek Ostrava, 
Marta Nováková, významná investorka a  pod-
nikatelka, majitelka soft warové společnosti U & 
SLUNO a. s. a prezidentka Svazu obchodu a ces-
tovního ruchu ČR a Eva Kiedroňová, zakladatel-
ka plavání s kojenci. Právě patronky mají svými 
příběhy inspirovat další ženy k zahájení podnika-
telských aktivit. 

Podnikatelky, které se do soutěže přihlásí, bude 
hodnotit odborná komise ve dvou oblastech, ve 

fi nančních kritériích a  subjektivních kritériích. 
„Mezi subjektivní kritéria jsme zařadili i  ,pod-
nikatelský příběh’ a originalitu podnikatelského 
záměru. Hodnoceny budou také reference od 
zákazníků či partnerů. Vítězka obdrží titul Lady 
Business Moravskoslezského kraje 2015, fi nanč-
ní odměnu ve výši 100 000 Kč od Moravskoslez-
ského kraje a další věcné ceny,“ upřesnila Petra 
Chovanioková, ředitelka Agentury pro regionální 
rozvoj. 

Soutěž je určena pro všechny ženy starší 18 let, 
které jsou vlastníkem nebo spoluvlastníkem fi r-
my, jejíž sídlo se nachází na území Moravskoslez-
ského kraje. 

Lady Business Moravskoslezského kraje − to je název soutěže, jejíž premiérový 
ročník byl vyhlášen počátkem června. Cílem je na konkrétních příkladech ukázat, že 
v Moravskoslezském kraji úspěšně podniká řada žen. Pod patronací Moravskoslezského 
kraje pořádá soutěž Agentura pro regionální rozvoj (ARR).

Více informací na www.ladybusiness.cz, kontaktní osoba: Hana Šandová, 
sandova@arr.cz, +420 731 653 527.

Patronky LADY BUSINESS

Marta Nováková
Marta Nováková byla 
v  květnu 2014 zvolena 
prezidentkou Svazu 
obchodu a  cestovního 
ruchu České republi-
ky. V  současné době je 
také předsedkyní před-
stavenstva společnosti 
U & SLUNO orientující 
se na oblast informačních technologií a odborné 
poradenské činnosti zaměřené na retail, logistiku 
a distribuci. Tuto fi rmu v roce 1991 spoluzaklá-
dala a stále se aktivně podílí na jejím fungování. 
Dále je činná také jako investorka u řady začínají-
cích podnikatelských projektů, účastnila se reality 
show Den D, kterou připravovala a vysílala Česká 
televize. 

Firma z Ostravy, kterou jste zakládala, se postu-
pem času prosadila i na západních trzích, dokonce 
i v USA. Jak a čím se vám to podařilo dosáhnout?
Asi to zní jako klišé, ale my jsme se prosadili díky 
naší kvalitní a  dobré práci. Pokud „exportuje-
me“ na západ, vždy je produktem kvalitní práce 
mých kolegů, prodáváme tam realizaci projek-
tů − implementaci IT řešení, tj. práci analytiků, 
konzultantů a IT specialistů. A není to tak, že jsou 
levnější než jejich kolegové ze západní Evropy či 
Ameriky.

Které vlastnosti jsou podle Vás klíčové pro úspěš-
ného podnikatele či podnikatelku? 
„Schopnosti rozhodovat v podmínkách neurčitos-
ti, vytrvalosti a odpovědnosti za svá rozhodnutí 
a přitom důvěřovat svému týmu.“

Renáta Nešporková
„Základní“ vysokoškol-
ské vzdělání získala 
v oboru ekonomika prů-
myslu, disertační práci 
obhájila na téma „oce-
ňování majetku podni-
ku“. Manažerský titul 
jí udělila P.I.B.S. v  roce 
1996. Déle než 10 let se 
pohybovala v  prostředí průmyslového podniku, 
kde se až na krátkodobé výjimky soustředila na 
oblast fi nancí. V prostředí soukromé vysoké školy 
je aktivní od roku 2003. Přes funkce zástupkyně 
vedoucího katedry, vedoucí individuálního studia 
a manažerky pro studijní záležitosti během něko-
lika měsíců získala pozici prorektorky. „Speciali-
zace Business fi nance je mým koníčkem a  sou-
časně oblastí, ve které plánuji dále se akademicky 
rozvíjet,“ říká Renáta Nešporková. 

Bez jakých vlastností se žena, která chce být 
úspěšná v podnikání, neobejde?
„Podnikání žen se od mužského podnikání poně-
kud liší. Dokládají to některé tematicky zaměřené 
studie a  průzkumy. Nejdůležitější vlastností je, 
podle mého názoru, víra v sebe a své schopnosti. 
Průzkumy říkají, že ženy jsou ve srovnání s muži 
racionálnější, organizačně zdatnější, empatičtější, 
méně sebestředné. Všechny tyto vlastnosti napo-
máhají úspěchu. Naopak vyšší averze vůči riziku, 
obava z neúspěchu, obtížnější dostupnost kapitálu 
(což ovšem může také znamenat nízkou zadluže-
nost) podnikání ztěžují. Ale možná to vůbec není 
o  příslušnosti k  pohlaví, o  genderu, ale o  chuti 
něco dokázat a  nebát se jít svou vlastní cestou. 
A také nesmím zapomenout na vzdělávání – jako 
kontinuální celoživotní proces je rovněž cestou 
k úspěšnému podnikání.“ 

Eva Kiedroňová
Eva Kiedroňová je ce-
losvětově uznávanou 
autorkou jedinečné 
metodiky péče o  dítě 
a rozvoje kojence v sou-
ladu s  jeho psychomo-
torickým vývojem. Tato 
metoda je určena neje-
nom pro odborníky, ale 
především pro nastávající rodiče a rodiče prvoro-
zených dětí. Své třicetileté zkušenosti sepsala do 
publikací „Něžná náruč rodičů“, „Rozvíjej se, dě-
ťátko…“ a „Jak se rodí vodníčci“. Natočila soubor 
vzdělávacích internetových kurzů „Šťastné dítě“. 
Eva Kiedroňová je propagátorkou vzdělávání rodi-
čů v rodičovství účinnou formou, a to kombinací 
přednášek, prožitkových programů, internetových 
kurzů i publikací. Stejným způsobem se také za-
měřila na vzdělávání odborníků po celém světě

Jak může podle vás úspěšná podnikatelka skloubit 
vedení fi rmy a s tím spojené nároky s péčí o jedno, 
dvě, někdy i více malých dětí. Není to vždy na úkor 
podnikání, nebo ve druhém případě potomků?
„Pokud chce žena vést dobře fi rmu, pak je potře-
ba, aby nejdříve dobře nastartovala vývoj a  vý-
chovu dětí. Poté je nutné, aby dobře zorganizovala 
chod domácnosti i rodiny tím, že moudře rozdělí 
úkoly mezi sebe, partnera i děti. Jedině v takovém 
dobře fungujícím rodinném zázemí se bude cítit 
dostatečně klidná a uvolněná, aby mohla přijmout 
s plnou zodpovědností další úkoly. Ne nadarmo 
se říká, že žena, která si umí dobře zorganizovat, 
nebo také manažerovat svou rodinu, je také vyni-
kající manažerkou v zaměstnání.“

8

Termín podání přihlášek je do 16. října 2015.
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