MARKETING

Zaměřujeme se na propagaci našeho regionu
jako místa vhodného nejen pro podnikání, ale
také pro život.

Pod záštitou Moravskoslezského kraje
organizujeme:
•

soutěž Lady Business propagující podnikání
žen v regionu, www.ladybusiness.cz,

•

výroční konferenci Invest More určenou
pro zástupce z �remního sektoru,
www.invest-msr.com,

•
•

konferenci pro starosty,
semináře na speci�cké téma, atd.

Zapojujeme se také do podpory propagace
třídění elektro odpadu v kraji. Kromě toho zajišťujeme kompletní výstavní expozice kraje na
domácích i zahraničních veletrzích. Vydáváme
merkantilní tiskoviny pro prezentaci regionu na
konkrétní téma nebo akci.
Kontaktní osoba:
Anna Durajová
durajova@msid.cz
+420 731 505 949
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MSID

Společnost Moravskoslezské Investice
a Development, a.s. (MSID) je akciovou
společností, jejímž jediným vlastníkem je
Moravskoslezský kraj. V roce 1993 byla,
pod názvem Agentura pro regionální
rozvoj, a.s., založena za účelem podpory
rozvoje regionu.
V souvislosti s transformací změnila společnost
v roce 2018 také zaměření svých činností
a zařadila se do skupiny krajských specializovaných agentur, naplňujících realizaci krajské vize
podnikavějšího a zaměstnanějšího kraje, s cílem
posunout Moravskoslezský kraj mezi tři nejlepší
kraje v Česku v ekonomické výkonnosti a podnikavosti.
Činnosti společnosti MSID jsou zaměřeny na tři
prioritní oblasti. Tou první oblastí je podpora
investičního prostředí Moravskoslezského
kraje, druhá část činností směřuje na podporu
podnikání, přípravu a realizaci rozvojových
projektů. Společně s třetí částí – marketingem,
naplňuje MSID roli servisní organizace Moravskoslezského kraje ve prospěch jeho obyvatel,
ekonomických subjektů a institucí.

ROZVOJOVÉ
PROJEKTY
INVESTICE

Představujeme a nabízíme kraj jako příznivé místo
pro investice a podnikání novým zahraničním
i tuzemským investorům. Poskytujeme aftercare
služby již fungujícím �rmám. Nabízíme vhodné
lokality pro zasídlení �rem na území Moravskoslezského kraje. Vytváříme a spravujeme vlastní
databáze.

Průmyslové zóny
Rozvojové plochy
Brown�elds
Developerské projekty
Kancelářské prostory
Podporujeme regeneraci a znovuvyužití brown�elds. Poskytujeme odbornou pomoc s rozvojovými aktivitami vlastníkům průmyslových zón.

Kontaktní osoba:
Monika Chobotová
chobotova@msid.cz
+420 734 259 624

Připravujeme a realizujeme rozvojové projekty
a strategie vedoucí k rozvoji regionu. Zabýváme
se řešením dlouhodobých koncepcí revitalizace
speci�ckých oblastí, např. pohornické krajiny
Karvinska, organizujeme expertní pracovní
skupiny klíčových regionálních zástupců pro
řešení dlouhodobých strategických a rozvojových záměrů kraje, podílíme se na jejich
de�nování a ověřování jejich proveditelnosti.
Spolupracujeme s vládním zmocněncem na
naplňování programu RE:START Strategii hospodářské restrukturalizace Moravskoslezského,
Ústeckého a Karlovarského kraje a poskytujeme
dotační poradenství podnikatelům a obcím.
Kontaktní osoba:
Ivana Erbanová
erbanova@msid.cz
+420 739 065 678

