Vážení přátelé inovačního podnikání,
Během hektického období posledního ročního kvartálu, tradičně nabitého dotahováním
ročních cílů a přípravou cílů na další rok, tentokrát okořeněného sledováním volebních
zpráv, Vám mohly uniknout pozvánky na zajímavé akce. Rozhodli jsme se proto vydat
toto číslo newslettru jako přehled toho nejzajímavějšího, co se během následujících dní
chystá a neměli byste to přehlédnout. Věříme, že si z pestré podzimní nabídky vyberete
a pokud se nepotkáme na Patriotech MSK 11.10., pak jistě na některé z aktivit
uvedených níže.

Inovační vývar 1.11.2018
MSIC Vás zve na neformální dopolední setkání inovátorů a podnikatelů Moravskoslezského kraje. Nejlepší
kousky, které se podařily za více než rok v našem inovačním ekosystému vypěstovat, jsme namíchali do
Inovačního vývaru a rádi se s Vámi podělíme. V odpolední části je možné pokračovat na stejném místě
konferencí TechmeetUp v případě, že se zaregistrujete na obě akce. Těšíme se na Vás!

Registrujte se ZDE!

Cirkulární ekonomika: Příležitost pro inovace Vaší společnosti
26.10.2018
Cirkulární ekonomika přináší nové obchodní příležitosti a možnosti diferencovat se na trhu. Mezi základní
principy, které cirkulární ekonomiku definují, patří: uzavírání toků materiálů ve funkčních a nekončících
cyklech, kde neztrácejí hodnotu, čerpání energie z obnovitelných a udržitelných zdrojů a navrhování takových
produktů a služeb, které nemají negativní dopady na přírodní ekosystémy a lidské zdroje. Chcete se dozvědět,
jak tyto principy můžou pomoci Vaší firmě nebo organizaci?
Registrujte se ZDE!

Tech Meetup 1.11.2018
Development, DevOps a UX Design & Innovation – na těchto 3 paralelních stagích se vystřídá řada zajímavých
spíkrů, se kterými budete mít možnost diskutovat o tom, co řešíte, co vás zajímá. Konference není jen pro
„ajťáky“ – UX Design & Innovation stage nabídne inspiraci pro naprosto každého. Techmeet Up navazuje na
dopolední setkání MSIC – Inovační vývar. V případě zájmu o účast na obou akcích je nutné registrovat se
zvlášť.
Registrujte se ZDE!

Junior Inovátor - soutěž pro inovátory a podnikatelské talenty
středních škol
Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Moravskoslezským inovačním centrem inicioval pokračování soutěže
zacílené především na studenty středních škol - Junior Inovátor. Mladí inovátoři mohou přihlásit svůj projekt
do 29.3.2019 a v případě úspěchu tak získat nejen jedinečnou příležitost k realizaci svých nápadů, ale také
cenné rady pro získání zaměstnání a propojení s nejúspěšnějšími firmami v regionu.
Přihlásit se!
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