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Vážení členové a příznivci Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje,
prázdninové měsíce jsou za námi a my se opět vracíme k zasílání pravidelných enewsletterů.
View this email in your browser

Shromáždění členů Sdružení
Volební shromáždění členů Sdružení pro rozvoj MSK proběhne, jak již bylo
dříve avizováno, ve středu 23. září od 13,00 hod. Pozvánky s bližšími
informacemi budou distribuovány členské základně v tomto týdnu.

Jednání sekce vzdělávání
všechny zájemce o problematiku vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů zveme
na odložené setkání sekce vzdělávání. Naším hostitelem je tentokrát Svaz
průmyslu a dopravy ČR a jeho krajské zastoupení pro Moravskoslezský a
Zlínský kraj. Nedávné období nám dalo mnohé zkušenosti a nepochybně bude
přínosné a inspirující sdílení zkušeností při řešení aktuálních témat. Setkání se
koná 8.9.2020 v budově Podnikatelského inkubátoru VŠB od 14.30 do v
místnosti 231, druhé podlaží (naproti výtahu).

Čistá a bezpečná mobilita
https://mailchi.mp/b87598134eef/informace-o-innosti-sdruen-2922713?e=2505321d02
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městem Třinec a Bezpečnostně technologickým klastrem a za podpory MSK
připravili na 18. září konferenci na aktuální téma „Čistá a bezpečná mobilita“.

Akce je pořádána v rámci Evropského týdne mobility vyhlášeného EU. Program
a přihlašovací formulář na konferenci najdete na odkaze ZDE:
Účastníci konference budou mít jedinečnou možnost projížďky svým vozem na
závodním okruhu STEEL RING!

Společná „Zelená deklarace“
Sedm průmyslových firem působících v Moravskoslezském kraji se spojilo, aby
společnou iniciativou podpořilo přechod kraje k nízkouhlíkové ekonomice.
Společnou deklaraci podepsaly společnosti Al Invest Břidličná (skupina MTX
Group), Bonatrans Group, Brose CZ, Liberty Ostrava, Ostroj, Třinecké
železárny – Moravia Steel a Vítkovice Steel. V případě zájmu o připojení se k
iniciativě, prosím kontaktujte tajemníka iniciativy.
Více

Magna Energy Storage otevře nový závod
17. září 2020 dojde v Horní Suché u Havířova k dlouho očekávané události,
která svým významem přesahuje rámec regionu i ČR. Za účasti pozvaných
hostů zde bude slavnostně otevřena továrna naší členské organizace Magna
Energy Storage (MES) na unikátní české Li–Ion baterie HE3DA. Naplní se tak
dlouhodobé sny a vize významného českého vynálezce Ing. Jana Procházky,
jehož objevy již byly oceněny v Evropě i v zámoří. Společnost MES je
nositelem našeho ocenění „Za positivní počin pro hospodářskou transformaci
Moravskoslezského kraje“.
Více

https://mailchi.mp/b87598134eef/informace-o-innosti-sdruen-2922713?e=2505321d02
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Prolistujte si brožuru pro v pořadí již 102. sezónu NDM
Více

Podpora nově vznikajících MSP
V sídle coworkingového centra Impact Hub proběhlo pracovní setkání zástupců
Moravskoslezského kraje, Moravskoslezského investičního centra (MSIC),
Krajské hospodářské komory MSK

a dalších regionálních stakeholedrů se

zástupci frimy Soulmates Ventures a.s. Hlavním tématem byla podpora nově
vznikajících malých a středních firem s inovačním potenciálem, které sází na
vysokou přidanou hodnotu.
Více

Rozhovor s 1. náměstkem hejtmana
Přečtěte si zajímavý rozhovor 1. náměstak hejtmana MSK. Který poskytl
Moravskoslezskému DENÍKu.

Třinec je městem pro byznys
Vítězem srovnávacího výzkumu Město pro byznys v Moravskoslezském kraji za
loňský rok se stal Třinec. Ocenění získal mimo jiné díky vysokému růstu počtu
ekonomických subjektů, nízké nezaměstnanosti a přístupu veřejné správy. Na
druhém místě skončila Ostrava a na třetím Frýdek-Místek. Výsledky
zpracovává analytická agentura Datank. Blahopřejeme.
Více

Nové e-POSITIV News
Pravidelné vydání e-Positiv News si prolistujte ZDE
https://mailchi.mp/b87598134eef/informace-o-innosti-sdruen-2922713?e=2505321d02
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Lékařskou fakultu potřebujeme
Problémy Lékařské fakulty Ostravské univerzity se díky neschválení žádosti o
akreditaci všeobecného lékařství dotýkají nejen fakulty a univerzity, ale v
důsledku i celého zdravotnictví v naší republice. Proto se tomuto tématu
obsáhle věnoval Medical Tribune. Pohled mnoha důležitých aktérů z venčí
může být i pro řadu z Vás zajímavý.
Více

Farmářské slavnosti a vzdělávání
Sdružení je partnerem akce „Vzdělávání pro budoucnost aneb Farmářské
slavnosti trochu jinak, která proběhne na farmě Koňákov 11.-12. září. 2020.
Program akce ZDE

Více

Kopřivnické dny techniky
Pod záštitou Sdružení pro rozvoj MSK proběhnou letos 26.-27. září Kopřivnické
dny techniky. Součástí bude bohatý doprovodný program pro děti a mládež.
Více

Objevujte MSK zdarma
Téměř šedesát turistických cílů Moravskoslezského kraje bude mít v září a říjnu
volné vstupy. Kraj chce tímto způsobem prodloužit turistickou sezonu a nalákat
do kraje návštěvníky. Zdarma budou největší turističtí tahouni, ale i méně
známé atraktivity. Mezi šedesátkou zapojených turistických cílů najdeme Svět
techniky v ostravských Dolních Vítkovicích, Landek park, Stezku Valaška na
Pustevnách, Rozhlednu Praděd, Flascharův důl na Odersku, zámek ve
Slezských Rudolticích nebo třeba hrad Starý Jičín.
https://mailchi.mp/b87598134eef/informace-o-innosti-sdruen-2922713?e=2505321d02

4/5

31. 8. 2020

Informace o činnosti Sdružení

Subscribe

Past Issues

Více

Translate

Digitální transformace I4.0
Naše členská organizace New Dimension a MSIC vás zvou na úvodní
workshop k cyklu praktických seminářů zaměřených na digitalizaci firemních
prostředí. Pozvánku s přihláškou na seminář najdete ZDE
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