Pozvánka na akci pořádanou v rámci aktivit
Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje (RSK OK)
ve spolupráci s Agenturou pro podporu podnikání a investic
CzechInvest a Agenturou pro podnikání a inovace

Miniveletrh
dotačních příležitostí a podpory
podnikání v Olomouckém kraji
Termín konání: 23. září 2019, od 9:30 do 13:00 (registrace účastníků od 9:00)
Místo konání: sál Andromeda, Jeremenkova 40b, Olomouc (1. patro
v budově RCO Olomouc)
Cílem akce je seznámit začínající i stávající podnikatelské subjekty formou krátkých prezentací
a následných individuálních konzultací podnikatelských záměrů s aktuálními možnostmi podpory.

Po prezentační části je možná osobní konzultace s pracovníky Agentury pro
podnikání a inovace (API), CzechInvestu, CzechTradu, ITI Olomoucké aglomerace,
Olomouckého kraje, Technologické agentury ČR, Úřadu práce ČR, Svazu průmyslu
a dopravy ČR a Státního zemědělského intervenčního fondu.

Program akce:
9:00 Registrace účastníků
9:30 Úvodní slovo
9:35 Prezentace institucí nabízejících podporu pro firmy a podnikatelské subjekty:
CzechInvest – služby agentury pro začínající i zavedené podniky
CzechTrade – podpora exportu (služby zahraničních kanceláří, zahraniční veletrhy)

www.olkraj.cz/partnerstvi

Agentura API – programy podpory z OP PIK (úspory energií ve firmách, technologie,
elektromobilita, atd.)
Technologická agentura ČR – podpora výzkumu a vývoje
Olomoucký kraj – aktivity RSK OK a kraje zaměřené na podnikatelský sektor
Úřad práce ČR – podpora kvalifikované pracovní síly pro firmy
Státní zemědělský intervenční fond – podpora zemědělských,
a potravinářských podniků v rámci Programu rozvoje venkova

lesnických

Svaz průmyslu a dopravy ČR – aktivity zaměřené na zaměstnavatele
ITI Olomoucké aglomerace – dotace v rámci vymezeného území Olomoucké aglomerace
10:45 Občerstvení
11:00 Individuální konzultace se zástupci přítomných institucí
13:00 Předpokládané ukončení akce

Organizační záležitosti:
Vstup na akci včetně konzultací je bezplatný. Účastníci obdrží na akci drobné občerstvení.

Podmínky účasti:
Pro účast je nutná registrace. Registraci je možné učinit nejpozději do 19. září 2019 e-mailem na
adresu: rsk@kr-olomoucky.cz V přihlášce prosím uveďte jméno účastníka, název společnosti,
telefonní číslo a kontaktní e-mail. Vzhledem k omezené kapacitě prostor je účast pouze pro
registrované.

Kontaktní osoba:
Ing. Leona Valovičová, sekretariát RSK OK, tel.: 585 508 236,
e-mail: l.valovicova@olkraj.cz (první písmeno e-mailové adresy je malé L)
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724 057 295,

