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Problematika uplatňování výsledků 

výzkumu a vývoje vytvořených na 

univerzitách a výzkumných ústavech 

v podnikovém sektoru a s tím souvi-

sející zvyšování motivace fi rem, uni-

verzit a výzkumných ústavů ke vzá-

jemné spolupráci je obtížným úkolem 

s řadou bariér, kterým čelí v podstatě 

všechny regiony, nejen Moravskoslez-

ský kraj. Agentura pro regionální roz-

voj se bariéry spolupráce mezi akade-

mickým a podnikovým sektorem snaží 

zmírnit při plnění svých úkolů v rámci 

realizace Regionální inovační strate-

gie Moravskoslezského kraje na léta 

2010–2016 (dále jen RIS). 

 „Pro ARR je zásadní výzvou zajistit 

efektivní koordinaci aktivit v oblasti 

výzkumu, vývoje a inovací v našem 

kraji, přispívat k přípravě a realizaci 

výzkumných projektů a směřovat úsi-

lí všech zainteresovaných organizací 

k tomu, aby se výsledky výzkumu 

projevily ve skutečných inovativních 

výrobcích, službách a technologiích, 

které budou uplatnitelné na zahranič-

ních trzích“, řekla Petra Chovanioko-

vá, ředitelka ARR. 

Pro postupné utužování spoluprá-

ce mezi akademickým a komerčním 

sektorem pořádá ARR pravidelně 

tzv. kulaté stoly, které se zaměřují na 

zvyšování vzájemné informovanosti 

výzkumných organizací a fi rem a také 

na poskytování informací o aktuálních 

výsledcích výzkumu a vývoje v kon-

krétních odvětvích. První kulatý stůl 

se uskutečnil v červnu 2011 na téma 

Projekty výzkumných center podpoře-

ných z Operačního programu Výzkum 

a vývoj pro inovace – nabídka vý-

zkumných kapacit fi rmám. Na tomto 

setkání byli zástupci podnikatelského 

sektoru seznámeni s projekty nových 

výzkumných center a zejména s kon-

krétní nabídkou univerzit v oblasti 

smluvního výzkumu pro fi rmy. Druhý 

kulatý stůl byl pořá-

dán v říjnu 2011 na 

téma Malé a střední 

podniky s inovač-

ním potenciálem v 

Moravskoslezském 

kraji. Na tomto setkání prezentovali 

zástupci vybraných inovačních fi rem 

své výzkumné projekty a uplatnění 

jejich výsledků ve fi nálních produk-

tech. Univerzity tak měly příležitost 

seznámit se s aktivitami fi rem v této 

oblasti, což jim pomůže k lepšímu na-

směrování své nabídky vůči fi rmám.

pokračování na straně 3

One of the key problems facing not 

only the Moravian-Silesian Region but 

all regions is how to promote coopera-

tion between universities or research 

institutes and commercial companies. 

Such cooperation is essential if the re-

sults of research and development are 

to be transformed into effective, practi-

cal commercial solutions. The Regional 

Development Agency is helping to ad-

dress the barriers standing in the way 

of academic/commercial cooperation 

as part of its tasks to implement the 

Moravian-Silesian Regional Innovation 

Strategy 2010–2016 (the RIS). 

RDA Director Pe-

tra Chovanioková 

explains: “A key chal-

lenge for the Agency 

is to provide effec-

tive coordination of 

research, development and innova-

tion in our Region by helping to plan 

and implement research projects and 

focusing the efforts of all stakeholder 

organizations on ensuring that R&D 

results are refl ected in genuinely in-

novative products, services and tech-

nologies that can compete on the in-

ternational marketplace.”

One of the RDA’s tools for strengthen-

ing cooperation between research and 

application sectors is the Agency’s 

series of regular round table discus-

sions, which provide a forum for in-

formation-sharing among researchers 

and companies – including updates 

on the latest results of R&D work in 

specifi c sectors. The fi rst round table 

discussion was held in June 2011 and 

focused on research centre projects fi -

nanced via the Operational Programme 

Research and Development for Innova-

tion. The meeting informed representa-

tives of the commercial sector about 

ongoing research centre projects and 

opportunities to cooperate with uni-

versities providing R&D services on a 

contractual basis. The second round 

table took place in October 2011, fo-

cusing on SMEs with innovation po-

tential in the M-S Region. Representa-

tives of selected innovative companies 

showcased their research projects 

and demonstrated applications in 

end products. This meeting offered 

an ideal opportunity for universities to 

learn more about current innovation 

activities in the commercial sector and 

to tailor their own commercial R&D 

services to meet companies’ needs.

continued on page 3
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the prestigious annual interna-

tional investment fair ExpoReal 

was held in Munich on 4–6 Oc-

tober. The Moravian-Silesian 

Region was well represented, 

exhibiting at ExpoReal for the 

sixth time. One of the RDA’s 

core activities is to support business 

and investment, so this year’s pre-

sentation focused on the Region’s 

range of brownfi elds. The presenta-

tion attracted plenty of interest amid 

strong competition from other coun-

tries, regions and major global de-

velopers. Many visitors knew exactly 

what they were looking for, and had 

already identifi ed the M-S Region as 

a potential site for their investment.

A key task for the RDA is to focus our 

efforts on potential investors who will 

add value – continuing to boost the 

Region’s competitiveness.

Petra Chovanioková
Director, RDA

ve dnech 4. – 6. 10. 2011 se v Mni-

chově konal 14. ročník významného 

mezinárodního investičního veletrhu 

ExpoReal, kterého se již pošesté 

aktivně zúčastnil také Moravsko-

slezský kraj. Agentura pro regionální 

rozvoj se mimo jiné věnuje podpoře 

podnikání a investic a na veletrhu 

jsme společně s krajem prezentova-

li nabídku brownfi elds v MSK. Mezi 

rozsáhlými stánky velkých develo-

perských společností a zemí z ce-

lého světa jsme se neztratili. Přichá-

zeli k nám zájemci o informace, kteří 

věděli, co hledají, jejichž návštěva 

nebyla náhodná a jejichž zájem je 

seriózní.

Doufám, že společně s krajem se 

nám daří zaměřovat se na ty správ-

né zájemce o investování v našem 

regionu a pomáháme tak stále zvy-

šovat jeho konkurenceschopnost.

Petra Chovanioková
ředitelka ARR

Dear readers,

Vážení čtenáři,

KALENDÁŘ ARR RDA CALENDAR
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LEDEN 2012

12. – 15. ledna 2012 / BVV, Brno
GO a REGIONTOUR 2012
Mezinárodní veletrh průmyslu a cestovního ruchu a turistických možností v 
regionech.
Informace: www.bvv.cz/go-regiontour

12. – 15. ledna 2012 / Vídeň, Rakousko, Ferienmesse Vídeň
Mezinárodní veletrh dovolené, cestování a volného času
Informace: www.ferien-messe.at

16. – 19. ledna 2012 / Výstaviště Černá louka Ostrava
INFOTHERMA 2012
XIX. ročník specializované výstavy k vytápění, úsporám energie a využívání 
obnovitelných zdrojů 
Informace: www.infotherma.cz

19. – 22. ledna 2012 / Bratislava, Slovensko
ITF Slovakiatour 
Mezinárodní veletrh cestovního ruchu
Informace: www.incheba.sk

27. – 29. ledna 2012 / Výstaviště Flora Olomouc
TOURISM EXPO
17. ročník výstavy služeb cestovního ruchu
a využití volného času
Informace: www.fl ora-ol.cz

28. ledna 2012 / Dům kultury města Ostravy
5. Novoroční koncert společenské odpovědnosti
a Nadační ples s Janáčkovou fi lharmonií Ostrava
Informace: www.projektso.cz

ÚNOR 2012

9. – 12. února 2012 / Výstaviště Praha Holešovice
HOLIDAY WORLD 2012
21. středoevropský veletrh cestovního ruchu
Informace: www.incheba.cz

22. – 26. února 2012 / Mnichov, Německo
F.RE.E. Mnichov
Mezinárodní veletrh dovolené a volného času
Informace: www.free-muenchen.de

JANUARY 2012

12 – 15 January 2012 / Brno Exhibition Centre
GO and REGIONTOUR 2012
International trade fair for the tourism industry
in the regions
Information: www.bvv.cz/en/go-regiontour/

12 – 15 January 2012 / Vienna, Austria
Ferienmesse Wien
International fair for holidays, travel and leisure
Information: www.ferien-messe.at

16 – 19 January 2012 / Černá Louka Exhibition Centre, Ostrava
INFOTHERMA 2012
19th annual trade fair for heating, energy savings and use of sustainable 
energy sources.
Information: www.infotherma.cz

19 – 22 January 2012 / Bratislava, Slovakia
ITF Slovakiatour 
International tourism trade fair
Information: www.incheba.sk

27 – 29 January 2012 / Flora Fairgrounds Olomouc
TOURISM EXPO
17th tourism and leisure services exhibition
Information: www.fl ora-ol.cz

28 January 2012 / City of Ostrava Cultural Centre 
5th New Year Social Responsibility Concert and Ball with the Janáček 
Philharmonic Ostrava
Information: www.projektso.cz

FEBRUARY 2012

9 – 12 February 2012 / Prague Exhibition Grounds
HOLIDAY WORLD 2012
21st Premier Central European Tourism Industry Event
Information: www.incheba.cz

22 – 26 February 2012 / Munich, Germany
F.RE.E. Munich
International fair for travel and leisure
Information: www.free-muenchen.de

EDITORIAL
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Také pro příští rok jsou plánována 

obdobná setkání, která se budou 

věnovat aktuálním otázkám výzku-

mu, vývoje a inovací. Z hlediska 

realizace konkrétních rozvojových 

projektů z Regionální inovační stra-

tegie došlo k prvnímu bilancová-

ní. Letos na podzim ukončila totiž 

ARR spolu s partnerskými subjekty 

(fi rmy, výzkumné ústavy, univerzity, 

podnikatelské inkubátory, klastro-

vé organizace, organizace, atd.) 

první etapu realizace RIS. „Za dva 

roky se realizovalo šestnáct pro-

jektů, které se týkaly podpory pře-

nosu poznatků výzkumu a vývoje 

na vysokých školách do podniko-

vé sféry. Projekty se týkaly také 

zvyšování odborných dovedností 

výzkumných pracovníků, podpo-

ry technického vzdělávání, nava-

zování mezinárodních kontaktů ve 

výzkumu a vývoji a podpory expor-

tu fi rem s inovačním potenciálem,“ 

upřesnila ředitelka ARR Petra Cho-

vanioková.

Pro rok 2012 je připraven no-

vý akční plán, který rozšiřuje výše 

uvedené aktivity o další projekty na 

podporu využívání nástrojů ochra-

ny duševního vlastnictví, podporu 

výzkumu a vývoje u zahraničních 

investorů v Moravskoslezském 

kraji, o akvizice rizikového kapitálu 

v MSK jakožto alternativního zdro-

je fi nancování inovativních pod-

nikatelských záměrů a vzdělávání 

manažerů fi rem v oblasti předvídá-

ní vývoje technologií (Technology 

Foresight).

Momentálně probíhá aktualiza-

ce RIS pro období 2013 – 2020 

v souladu s cíli a prioritami nové 

strategie EU Evropa 2020. Všech-

ny aktivity povedou ke zvýšení 

inovační výkonnosti fi rem v kra-

ji a tím i konkuren-

ceschopnosti MSK 

nejen v měřítku ČR, 

ale i na poli meziná-

rodním.

More round tables are planned for 

next year, focusing on current is-

sues in R&D and innovation. This 

autumn, the Regional Development 

agency completed a range of spe-

cifi c development projects as part 

of the Regional Innovation Strat-

egy, working alongside its part-

ner organizations – which include 

companies, research institutions, 

universities, business incubators 

and clusters. RDA Director Petra 

Chovanioková gives more details: 

“In two years we implemented a 

total of 16 projects supporting the 

transfer of university-based R&D 

to the commercial sector. The 

projects also involved reinforcing 

the professional skills of research 

workers, supporting technical edu-

cation, brokering international con-

tacts in R&D, and 

helping companies 

with innovation po-

tential strengthen 

their position on 

the export market.”

A new action plan has been drawn 

up for 2012. It includes projects 

supporting the use of intellectual 

property protection tools, strength-

ening R&D applications among for-

eign investors in the Moravian-Sile-

sian Region, helping companies in 

the Region to access venture capi-

tal as an alternative source of fund-

ing for innovative business plans, 

and training company managers in 

Technology Foresight.

Currently the Regional Innovation 

Strategy for 2013 – 2020 is being 

updated in line with the goals and 

priorities of the EU’s new strategy 

Europe 2020. All of the activities 

contained within the RIS are geared 

to improving innovation perfor-

mance among Regional companies, 

which will help boost the Region’s 

competitiveness both nationally 

and internationally.

VÝZKUM A VÝVOJ MUSEJÍ SLOUŽIT 
PRAXI, BEZ INOVACÍ SE PODNIKY 
NEOBEJDOU

RESEARCH AND DEVELOPMENT: 
INNOVATION IS A ‘MUST’ FOR 
COMPANIES

OHLÉDNUTÍ ZA PRVNÍ BROKERAGE 
EVENT V KRAJI

In November the RDA organized 
its fi rst Brokerage Event as part 
of the Regional Innovation Strat-
egy. We asked RDA Director Petra 
Chovanioková about the event.

“The fi rst ever Brokerage Event fo-

cused on the Region’s R&D poten-

tial in biomedicine and innovative 

technologies for the environmental 

sector and public health. It featured 

over 100 experts, making it an ideal 

forum to share experience of inno-

vative technologies and the latest 

developments in biomedicine. The 

Brokerage Event offered excellent 

opportunities to launch new inter-

national projects focusing on bio-

medicine and related technologies 

– which will ultimately help our Re-

gion to become a major player in this 

exciting new fi eld, strengthening its 

overall competitive-

ness. Next year’s 

event will focus on 

one of the Region’s 

core industrial sec-

tors – mechanical engineering.”

Who took part in the event, and 
what were the main topics?

“Experts from Ostrava’s Faculty 

Hospital, local universities, research 

institutes and companies from the 

Region and elsewhere gave talks on 

the development and practical ap-

plication of biotechnologies. There 

were also invited speakers from the 

USA and Sweden. We co-organized 

the event with a range of partners: 

the Moravian-Silesian Region, the 

Ostrava Faculty Hospital, the VŠB-

Technical University, the University 

of Ostrava, the Silesian University, 

and the Ostrava Institute of Public 

Health. The event was funded by 

the M-S Region and generously 

supported by our sponsors: Möln-

lycke Healthcare, GE Healthcare, 

Biovendor and ING Corporation. 

There will be more information on 

related topics in upcoming issues 

of ARR News.”

V listopadu organizovala ARR 
první brokerage event v rám-
ci projektů Regionální inovační 
strategie. Komu a čemu byl ur-
čen, ptáme se ředitelky ARR Pe-
try Chovaniokové.

„Historicky první tzv. brokerage 

event jsme nazvali Výzkumný a vý-

vojový potenciál Moravskoslezské-

ho kraje v oblasti biomedicíny a ino-

vativních technologií zaměřených 

na životní prostředí a zdraví obyva-

telstva. Účastnilo se na 100 odbor-

níků, kteří si vyměnili zkušenosti z 

oblasti inovativních postupů v bio-

medicíně. Akce vytvořila řadu příle-

žitostí pro nastartování nových me-

zinárodních výzkumných projektů v 

oblasti biomedicíny a navazujících 

biotechnologií, což v konečném dů-

sledku přispěje k dalšímu rozvoji to-

hoto nového, perspektivního a pro 

náš kraj dosud netradičního odvět-

ví. V příštím roce bychom se chtě-

li zaměřit na nosné odvětví Morav-

skoslezského kraje – strojírenství.“

Kdo všechno se účastnil a s ja-
kými tématy?

„Své odborné příspěvky z oblas-

ti biomedicíny, vývoje a využívání 

biotechnologií v praxi přednesli od-

borníci z Fakultní nemocnice Ost-

rava, univerzit, výzkumných ústavů 

a fi rem z kraje i mimo něj, vystou-

pili také odborníci z USA a Švéd-

ska, které jsme pozvali také. Akci 

s námi spolupořádaly další sub-

jekty: Moravskoslezský kraj, ost-

ravská Fakultní nemocnice, VŠB-

-TU, Ostravská univerzita, Slezská 

univerzita Opava a Zdravotní ústav 

v Ostravě. Akce byla fi nancová-

na z rozpočtu Moravskoslezské-

ho kraje a sponzorských příspěv-

ků fi rem Mölnlycke Healthcare, GE 

Healthcare, Biovendor a ING cor-

poration. Podrobněji se některým 

tématům budeme 

věnovat v příštích 

číslech ARR News.“

LOOKING BACK ON THE REGION’S 
FIRST BROKERAGE EVENT

pokračování ze str. 1 continued from page 1
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KRAJ ZAZNAMENAL NÁRŮST 
ZÁJMU O EVROPSKÉ DOTACE

PŘÍPRAVA NA OBDOBÍ 2014+ JE V 
PLNÉM PROUDU

REGION SEES GROWING INTEREST 
IN EU SUBSIDIES

PREPARATIONS FOR 2014+ ARE 
UNDERWAY

Žadatelé o evropské dotace z Mo-

ravskoslezského kraje podali zatím 

mimo Regionální operační program 

3700 úspěšných projektů za téměř 

43 miliardy korun, což představuje 

11,6procentní podíl našeho regionu 

v ČR. „V roce 2013 bychom měli 

být celorepublikově na podílu 14-

15 % a fi nančně by to mělo před-

stavovat 90-100 miliard korun,“po-

tvrdil trend náměstek hejtmana pro 

regionální rozvoj Marian Lebiedzik.

Analýzy čerpání dotací z EU zpra-

covává pro kraj Agentura pro re-

gionální rozvoj. Ta také připravuje 

podklady pro vyjednávání s EU pro 

nové plánovací období unie tak, 

aby pomohly nasměrovat evrop-

ské peníze do potřebných oblastí. 

„Na webové adrese www.jesteje-

sance.eu najdou zájemci aktuální 

dotační možnosti, které ještě jsou 

k dispozici. Pokud mají žadatelé 

zájem již o nové plánovací období 

po roce 2013, mohou se s přípra-

vami seznámit na stránkách www.

sance2020.cz,“ přiblížila ředitelka 

ARR Petra Chovanioková.

Peníze získané Moravskoslezským 

krajem (coby žadatelem) byly už 

využity např. na modernizaci desí-

tek krajských škol a nemocnic (za-

teplení budov, energetické úspory 

obecně). Dotace šly také na mo-

dernizaci škol se stavebním zamě-

řením, na dovybavení učeben pro 

technické, elektrotechnické a pří-

rodovědné vzdělávání na středních 

školách, výstavbu sportovišť u škol 

nebo jejich opravy. Stovky miliónů 

pomohly transformaci krajských 

sociálních zařízení na zařízení s in-

dividuálním přístupem ke klientům.

Mezi úspěšné žadatele patří kromě 

kraje samotného malé a střední 

podniky v oblastech týkajících se 

rozvoje fi rem a inovací – zde je 

nejvíce žádostí a s nejvyšší úspěš-

ností. Stále je menší zájem o pení-

ze na projekty zlepšující životního 

prostředí. 

V měsících září a říjnu se naplno 

rozběhly aktivity projektu Morav-

skoslezský kraj – konkurence-

schopný region, jehož cílem je 

aktualizace Strategie rozvoje kraje 

pro léta 2009-2016 a Regionální 

inovační strategie 2010-2016. 

Během září a října se pracovní sku-

piny shodly na návrhu specifi ckých 

strategických cílů Strategie rozvoje 

kraje a Regionální inovační strate-

gie, byly navrženy projekty, které 

přispějí k úspěšné realizaci obou 

dokumentů, jejichž fi nalizace je 

v plánu na přelomu roku. Orgány 

kraje by je na stůl měly dostat po-

čátkem roku 2012.

V rámci jednoho projektu byla 

dokončena Komparativní studie 

vybraných regionů NUTS II Ev-

ropské unie. Účelem této analýzy 

bylo porovnat a zhodnotit posta-

vení Moravskoslezského kraje vůči 

vybraným regionům EU. Pro účely 

srovnání byly vybrány Provincie 

Lutych (Province de Liège, Belgie), 

Slezské vojvodství (Województwo 

Śląskie, Polsko) a Region Northum-

berland, Tyne a Wear (Northum-

berland and Tyne and Wear, Velká 

Británie). Studie, vypracovaná jako 

podklad pro aktualizaci současné 

Strategie rozvoje Moravskoslezské-

ho kraje na léta 2009–2016, přináší 

zajímavá zjištění a náměty, které 

bude možno při aktualizaci krajské 

strategie využít. Dokument, zpraco-

vaný Katedrou regionální a environ-

mentální ekonomiky Ekonomické 

fakulty VŠB-TU Ostrava, je dostup-

ný na stránkách projektu www.san-

ce2020.cz v sekci Ke stažení.

September and October saw the 

launch of the project ‘Moravia-

Silesia – A Competitive Region’, fo-

cusing on the updated versions of 

the Regional Development Strategy 

2009–2016 and the Regional Inno-

vation Strategy 2010–2016. During 

September and October the project 

working groups agreed on draft 

versions of specifi c strategic goals 

for both documents and proposed 

a series of projects to implement 

these core goals. The documents 

will be fi nalized by the end of the 

year, and the relevant Regional 

bodies will receive the defi nitive 

versions at the start of 2012.

One of the projects has included 

the completion of a Comparative 

Study of Selected NUTS II EU Re-

gions. The purpose of this analysis 

was to assess the position of the 

Moravian-Silesian Region in rela-

tion to several comparable EU re-

gions: Province de Liège (Belgium), 

the Silesian Voivodeship (Wojew-

ództwo Śląskie, Poland), and the 

UK region Northumberland and 

Tyne and Wear. The study has been 

used as a supporting document 

for updating the current Regional 

Development Strategy 2009–2016, 

and it includes a range of impor-

tant fi ndings and stimuli for incor-

poration into the revised strategic 

document. The analysis was com-

missioned from the Department of 

Regional and Environmental Eco-

nomics at the Faculty of Econom-

ics, VŠB-Technical University of 

Ostrava. It is available to download 

at the website www.sance2020.cz 

(section ‘Ke stažení’).

Applicants from the Moravian-Sile-

sian Region have so far submitted 

over 3700 successful projects (ex-

cluding those within the Regional 

Operational Programme), attract-

ing almost 43 billion CZK to the 

Region (11.6% of all funding in the 

Czech Republic). Deputy Regional 

President responsible for develop-

ment, Marian Lebiedzik, highlights 

an improving trend: “In 2013 our 

percentage of nationwide EU fund-

ing is set to rise to 14–15%, which 

is somewhere between 90 and 100 

billion CZK.” As well as carrying out 

an analysis of EU funding fl owing 

into the Region, the RDA is also 

currently preparing support docu-

mentation for negotiations with the 

EU concerning the new planning 

period: the aim is to ensure that 

European funds reach the areas 

where they are most needed. RDA 

Director Petra Chovanioková gives 

more details: “The website www.

jestejesance.eu contains informa-

tion on currently available subsidy 

funding. For details on the new 

planning period starting in 2013, 

you can go to www.sance2020cz.” 

Funds received by the Moravi-

an-Silesian Region (as the pro-

ject applicant) have been used 

to modernize many schools and 

hospitals throughout the Region, 

with a special focus on improving 

energy effi ciency. Other projects 

have fi nanced modernization pro-

jects in vocational schools (civil 

engineering, electrical engineering 

and general science teaching), plus 

school sports facilities and neces-

sary repairs. Hundreds of millions 

of crowns have been channelled 

into projects at the Region’s social 

services facilities, strengthening in-

dividual services to clients.

Besides the Region itself, many 

SMEs have also submitted suc-

cessful funding applications for 

projects supporting development 

and innovation: this is the most 

popular type of project, with the 

highest application success rates. 

Interest in environmental projects 

continues to be low.
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Ostravské Proskovice se díky ev-

ropské dotaci dočkaly nového ví-

ceúčelového venkovního hřiště s 

umělým povrchem, Stará Ves nad 

Ondřejnicí mohla díky evropským 

penězům zrealizovat cyklostezku 

od Brušperka. S oběma projek-

ty pomáhala obcím v posledních 

dvou letech Agentura pro regio-

nální rozvoj. Především malé obce 

totiž nemají aparát na to, aby do-

kázaly zpracovat kvalitní žádosti, s 

nimiž by pak uspěly v programech 

dotovaných EU. ARR participova-

la na mnoha dalších podobných 

projektech a celkově tak pomohla 

obcím i jiným žadatelům realizovat 

užitečné projekty za téměř sto mili-

ónů korun. Patří mezi ně také spor-

tovně rekreační areál SVČ v Ostra-

vě-Zábřehu za více než 16 miliónů 

Kč. V posledních měsících byly 

připraveny projektové žádosti na 

podporu přírodovědných předmě-

tů na školách v kraji za více než 9 

miliónů, nebo projekt velkoprosto-

rových multifunkčních odborných 

učeben – gastrocenter za téměř 

11 miliónů. Obce si spolupráci s 

ARR chválí, protože přináší výsled-

ky. ,,Naše hřiště je určeno jak nej-

menším dětem, tak širší veřejnos-

ti,“ pochvalovala si po dokončení 

hřiště u školy starostka této ostrav-

ské městské části Proskovice Ma-

rie Matějová. Hřiště celkově stálo 

téměř 4,5 mil. Kč, více než 4 mili-

óny šly z EU. Cyklostezka a nový 

úsek silnice mezi Brušperkem a 

Starou Vsí nad Ondřejnicí zvýši-

ly zase bezpečnost cyklistů. Obec 

a město se zde dohodly na spo-

lečném projektu, s nímž pomohla 

Agentura pro regionální rozvoj. No-

vou cyklostezku, stezku pro pěší i 

odpočívadlo už také veřejnost po-

užívá. Celkem za 3,4 miliony korun, 

z toho téměř 3 miliony pak před-

stavuje dotace z EU - z ROP Mo-

ravskoslezsko. Pro ARR to nebyla 

první zkušenost spolupráce s obcí 

- na začátku roku 2011 bylo ote-

vřeno ve Staré Vsi hřiště rovněž 

postavené z evropských peněz, s 

čímž ARR také pomáhala.

Thanks to EU subsidy funding, Os-

trava’s Proskovice district can now 

boast a brand-new multipurpose 

outdoor sports pitch, and the vil-

lage of Stará Ves nad Ondřejnicí 

has completed a cycle route lead-

ing to the neighbouring community 

of Brušperk. The RDA has played a 

key role in both projects during the 

past two years, helping these small 

municipalities to draw up high-qual-

ity funding applications with a good 

chance of succeeding in the selec-

tion process. The Agency has also 

been involved in a range of other 

similar projects, helping municipali-

ties and other applicants to imple-

ment essential projects worth almost 

100 million CZK. These include a 

sports and recreation centre in Os-

trava’s Zábřeh district (over 16 mil-

lion CZK). In the past several months 

the RDA has helped prepare project 

applications to support science 

teaching in the Region’s schools 

(over 9 million CZK) and to create 

large multi-functional vocational 

teaching rooms (almost 11 million 

CZK). The RDA’s project-related 

services have brought excellent re-

sults. Marie Matějová, the Mayor of 

Proskovice, describes the district’s 

new facility: “Our sports pitch can 

be used by the entire community, 

including small children.” The total 

cost of the pitch was almost 4.5 

million CZK, of which over 4 mil-

lion came from EU funds. The cycle 

path and the new section of road 

between Stará Ves nad Ondřejnicí 

and Brušperk have improved safety 

for cyclists. This project was man-

aged jointly by both communities, 

assisted by the RDA. The new cy-

cle route and footpath – including a 

rest area – is now open to the public. 

The total cost was 3.4 million CZK, 

of which almost 3 million came in 

the form of EU subsidies (via the 

ROP Moravia-Silesia). The RDA had 

already worked with Stará Ves nad 

Ondřejnicí previously, helping to im-

plement a project to build a sports 

pitch. This facility (part-funded by 

the EU) was opened at the start of 

this year. 

ARR POMÁHÁ NEJEN OBCÍM 
ZÍSKÁVAT PENÍZE Z EU

ARR HELPS MUNICIPALITIES 
ACCESS EU FUNDING

Víceúčelové hřiště v Proskovicích / Multipurpose sports pitch in Proskovice

Víceúčelové hřiště v Proskovicích / Multipurpose sports pitch in Proskovice
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STEZKA TECHNICKÝCH PAMÁTEK 
V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

The Regional Development Agency 

has launched work on a new tour-

ism project – the Moravian-Silesian 

Regional Industrial Heritage Trail. 

This new product will include a 

uniform system of signage and a 

range of targeted events to be held 

at technical museums and various 

former industrial sites – ironworks, 

coal mines, and a historic brewery.

RDA Director Petra Chovanioková 

explains the importance of the pro-

ject: “The aim is to highlight the 

unique strength of our Region in in-

dustrial tourism – which is a grow-

ing segment of the market. We must 

take full advantage of the Region’s 

huge potential in this area.” The 

RDA plans to submit an application 

for EU co-fi nancing. Chovanioková 

adds: “The project will be sup-

ported by a marketing campaign 

in 2012–2014, which will also be 

co-fi nanced by the EU. Preparatory 

work is almost complete, and the 

project is scheduled for launch in 

mid-2012.”

THE TRAIL PROJECT INCLUDES

 a uniform graphic style for all communication materials

 a range of promotional materials including a trail

map featuring site descriptions

 on-site signage and information panels

 a web presence as part of the www.msregion.cz website

 a media campaign

 a range of events, e.g. Indrustrial Heritage Month

 client-centred training for site guides

CO JE SOUČÁSTÍ PROJEKTU STEZKY

 vytvoření jednotného komunikačního stylu 

 vytvoření společného propagačního materiálu, mapa stezky

s popisem a značením objektů

 informační cedule před objekty

 vytvoření webových stránek jako součásti www.msregion.cz 

 mediální kampaň

 akce např. Měsíc technických atraktivit

 vzdělávání - školení pro průvodce zamřené na klientský přístup

Agentura pro regionální rozvoj za-

čala s přípravou nové služby pro 

turisty – vytvoří Stezku technických 

památek po Moravskoslezském 

kraji. Součástí nového produktu 

cestovního ruchu bude i jednotné 

značení památek a pořádání cíle-

ných akcí v technických muzeích, 

hutních, důlních a jiných technic-

kých památkách, ale třeba i ve sty-

lovém pivovaru.

„Cílem nového projektu je vyzdvih-

nout unikátnost Moravskoslezské-

ho kraje v oblasti industriální turis-

tiky, o kterou je stále větší zájem. 

Jedinečného potenciálu našeho 

kraje je třeba využít,“ přiblížila ře-

ditelka ARR Petra Chovanioková s 

tím, že projekt se bude ucházet o 

spolufi nancování z evropských pe-

něz. „Navázat by měla marketingo-

vá kampaň kraje v letech 2012-14, 

kde se rovněž předpokládá spolu-

fi nancování z evropských zdrojů. 

Přípravy právě fi nišují, se zahájením 

počítáme v polovině roku 2012,“ 

uzavřela ředitelka Chovanioková.

MORAVIAN-SILESIAN REGIONAL 
INDUSTRIAL HERITAGE TRAIL

Úzkokolejka Osoblažsko / Osoblaha narrow-gauge railway

Důl Michal / Michal Colliery

Dolní oblast Vítkovice / Lower Vítkovice district



ANKETA SPOLEČENSKÉ 
ODPOVĚDNOSTI

The launch ceremony for Radka 

Fišarová’s new DVD, held in October 

at the City of Ostrava Cultural Centre, 

provided an ideal opportunity for the 

Region to announce the second annual 

Public Award for Social Responsibility.

The general public can now vote for 

the most socially responsible com-

panies in the Region on-line or using 

printed forms. Voting will remain open 

until 10 January 2010 and the award 

will be presented at the 5th annual 

Social Responsibility New Year Gala 

Concert and Ball, also in January, 

featuring the Janáček Philharmonic 

Orchestra. Companies can enter the 

competition (free of charge) through-

out the voting period.

The Public Award for Social Respon-

sibility was set up as a parallel event 

to the Regional President’s Award for 

Social Responsibility. It refl ects the 

views of the general public, while the 

winners of the President’s Award are 

chosen by a panel of experts.

For more information see the website 

www.anketaso.cz. Companies can 

enter the competition by writing to 

info@projektso.cz. 

Už druhý ročník Ankety společenské 

odpovědnosti vyhlásil kraj na křtu 

DVD Radky Fišarové v Domě kultury 

města Ostravy letos v říjnu.

Veřejnost tak má opět možnost 

vyjádřit svůj názor a zapojit se do 

hlasování o nejvíce společensky 

odpovědnou fi rmu na webových 

stránkách nebo anketním lístku. Hla-

sování už probíhá, skončí 10. ledna 

2012. Výsledky budou zveřejněny 

a ceny vítězům budou slavnostně 

předány na 5. novoročním koncertu 

společenské odpovědnosti a Nadač-

ním plese s Janáčkovou fi lharmonií 

Ostrava v lednu 2012. Do ankety se 

mohou fi rmy hlásit po celou dobu 

hlasování, a to bez jakýchkoliv po-

platků. 

Anketa společenské odpovědnosti 

vznikla jako paralelní ocenění vedle 

Ceny hejtmana kraje za společen-

skou odpovědnost. Anketa je ovšem 

hlasem veřejnosti pro tu či onu fi r-

mu, cena hejtmana je pak výsledkem 

práce odborných hodnotitelů.

Další informace na internetových 

stránkách www.anketaso.cz, fi rmy si 

mohou o přihlášku napsat na info@

projektso.cz. 

PUBLIC AWARD FOR SOCIAL 
REPONSIBILITY
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Vedoucí kanceláře hejtmana kraje Vlastislav Kuchař slavnostně vyhlašuje 
Anketu společenské odpovědnosti.
Head of the Regional President’s Offi ce Vlastislav Kuchař announcing the 
winners of the Public Award for Social Responsibility.

JAK ZÍSKAT Z EU DALŠÍ PENÍZE
NA PŘÍHRANIČNÍ PROJEKTY?
STRATEGII PRO KRAJ
ZPRACOVÁVÁ ARR

The RDA is drawing up a Regional 

strategy for systematic cooperation 

among institutions in the Moravi-

an-Silesian Region and two Pol-

ish provinces (Silesia and Opole 

Voivodeships). RDA Director Petra 

Chovanioková explains: “The docu-

ment will be a key tool helping us to 

access EU subsidy funding in four 

neighbouring regions of the Czech 

Republic, Slovakia and Poland dur-

ing the next planning period. We are 

evaluating our mutual cooperation 

up to now, and we are also setting 

priorities for the continuing devel-

opment of our regions. We will then 

be well prepared to apply for EU 

funding targeting border areas in all 

three countries.”

Future cooperation should focus on 

energy and environmental projects, 

tourism, transport infrastructure, 

cooperation among commercial 

companies, or broader-based eco-

nomic cooperation. Chovanioková 

gives examples of target areas: 

“We are planning to cooperate on 

implementing improvements in air 

quality – particularly by introducing 

a single system of monitoring and 

regulation, an eco-friendly system 

for waste disposal and processing, 

and closer cooperation between 

energy clusters. We already coop-

erate intensively to promote and 

develop tourism destinations and 

activities, and we plan to introduce 

a unifi ed format for signage in tour-

ist areas.”

Strategii systémové spolupráce ve-

řejných institucí Moravskoslezského 

kraje, Slezského a Opolského voj-

vodství zpracovává pro kraj Agentu-

ra pro regionální rozvoj. „Bude pod-

kladem pro získávání evropských 

dotací v dalším plánovacím období 

unie ve čtyřech regionech na území 

tří sousedících států. ARR zpracová-

vá strategii pro příhraničí ČR - Pol-

sko, slovenská strana pro příhraničí 

ČR - Slovensko a polský partner pro 

příhraničí Slovensko - Polsko. Spo-

lečným cílem je být připraveni na 

možnost čerpat evropské peníze na 

území příhraničí Polska, Slovenska a 

České republiky“, přiblížila ředitelka 

ARR Petra Chovanioková.

Spolupráce by se v budoucnu měla 

zaměřit na energetiku a životní pro-

středí, cestovní ruch, dopravní in-

frastrukturu a také na spolupráci 

podniků a fi rem, respektive širší hos-

podářskou spolupráci. „Například u 

prvně jmenované oblasti chceme 

spolupracovat na dalším zlepšování 

kvality ovzduší – zde především na 

jednotném způsobu měření a opat-

řeních plynoucích z regulace znečiš-

ťovatelů, na ekologickém systému 

nakládání s odpady, nebo chceme 

dále rozvíjet kooperaci energetic-

kých klastrů. Tradičně bývá dobrá 

spolupráce na propagaci turistic-

kých atraktivit a jejich vylepšování 

– chceme i zde najít například jed-

notnou cestu ke značení turistic-

kých oblastí, “ vyjmenovala ředitelka

Chovanioková.

HOW TO ACCESS MORE EU 
FUNDING FOR CROSS-BORDER 
PROJECTS? RDA CREATES M-S 
REGION’S STRATEGY
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TŘANOVICE: ÚSPĚŠNÁ 
PODNIKATELSKÁ ZÓNA NA MÍSTĚ 
STATKU

DATABÁZE BROWNFIELDS SE 
ROZRŮSTÁ

The Třanovice rural industrial zone 

was created on the site of a for-

mer state-owned farm. The farm 

was privatized in the 1990s but re-

mained derelict, so the village of 

Třanovice decided to purchase the 

land and build an enterprise zone. 

Over 450 people are now employed 

at the zone, which includes premises 

owned by 10 companies and leased 

to a further 25 fi rms in the fully re-

constructed business incubator. The 

zone is now full to capacity. The 

municipality of Třanovice – headed 

by Mayor Jan Tomiczek – received 

state subsidies to build a complete 

network of utilities for the zone, in-

cluding a sewerage system, roads, 

car parks and facilities for employ-

ees. This phase of construction cost 

over 132 million CZK. Last year the 

zone celebrated ten successful years 

since its opening. The site of the for-

mer livestock farm, together with the 

adjacent former army barracks, is 

now home to companies represent-

ing a wide variety of sectors: trans-

port services, a pet food manufactur-

er, a supplier of clocks and watches, 

a producer of jewellery and gift items, 

a manufacturer of pipes for gas dis-

tributors and the oil industry, several 

building companies, a cargo carrier, 

and various other small-scale trades. 

Facilities include a doctor, a vet, and 

other services catering for the local 

community.

For more information, including a 

list of the businesses based at the 

zone, see http://sov.tranovice.cz/

dokumenty[1431]-[cz]-venkovska-

prumyslova-zona.

The brownfi elds database is lo-

cated on the Moravian-Silesian 

Region’s website and is managed 

by the RDA. It provides an up-to-

date catalogue of former industrial, 

coal-mining or commercial sites 

that may be of interest to potential 

investors. RDA Director Petra Cho-

vanioková explains: “Nowadays it 

is almost impossible to build new 

industrial zones on greenfi eld sites, 

so investors need detailed informa-

tion on available real estate options. 

The database aims to meet this 

requirement: it lists the Region’s 

brownfi elds and gives information 

on their size, location and former 

use, plus photos. At present the list 

only includes brownfi elds belonging 

to cities or municipalities. However, 

we will also be publishing details 

of privately owned brownfi elds as 

soon as we obtain permission from 

their owners. Potential investors 

can contact us at the Regional De-

velopment Agency. We will provide 

them with complete information on 

a particular brownfi eld, including in-

formation not given on the Region’s 

website – this includes data on 

the parcel number and ownership 

structures.”

The database can be accessed at 

http://podnikatel.kr-moravskos-

lezsky.cz/databaze_brownfi elds.html

Venkovská průmyslová zóna Třanovi-

ce vznikla na místě po bývalém Stát-

ním statku Hnojník, který sice v 90. 

letech 20. století získala soukromá fi r-

ma, ale areál chátral. Obec Třanovice 

proto iniciovala převzetí a následnou 

výstavbu zóny, kde dnes pracuje na 

450 lidí, deset fi rem zde působí ve 

vlastních objektech a dalších 25 jich 

je v pronájmu v později zrekonstruo-

vaném objektu podnikatelského inku-

bátoru, v takzvaném Kapplově dvoře. 

Zóna je dnes plně obsazena.

Obec Třanovice pod vedením staros-

ty Jana Tomiczka připravila za po-

moci státu pro zónu inženýrské sítě, 

kanalizaci a další infrastrukturu včet-

ně komunikací, parkoviště nebo zá-

zemí pro zaměstnance fi rem. To vše 

za více než 132 milióny korun. Vloni 

oslavila zóna deset let úspěšné exis-

tence. Areál po živočišné výrobě spo-

lu s přilehlými objekty bývalých kasá-

ren dnes slouží úspěšnému podnikání 

různorodých fi rem - z oblasti autopro-

vozu, výroby krmných směsí pro do-

mácí zvířata, sídlo zde má prodejce 

akvarijních ryb, ale také obchodník s 

hodinářským zbožím nebo výrobce 

šperků a dárkových předmětů, nebo 

výrobce trubek pro plynárenství a 

ropný průmysl. V areálu sídlí staveb-

ní fi rmy, spediční společnost, drobní 

řemeslníci. K dobrému zázemí patří 

služby praktického lékaře, veterináře, 

nebo drobné služby pro občany.

Seznam podnikatelských subjek-

tů v třanovické zóně a další infor-

mace na http://sov.tranovice.cz/

dokumenty[1431]-[cz]-venkovska-

-prumyslova-zona. 

Hlavním cílem databáze brown-

fi elds, kterou na stránkách Mo-

ravskoslezského kraje spravuje a 

doplňuje Agentura pro regionální 

rozvoj, je aktualizace lokalit po dří-

vější těžební či jakékoli průmyslové 

či obchodní činnosti, které mohou 

být zajímavé pro potencionální in-

vestory. „Na zelené louce už se 

průmyslové zóny prakticky stavět 

nedají a investoři jistě informace 

uvítají. Chceme je maximálně infor-

movat o nabídce takových lokalit. 

Databáze nabízí konkrétní brown-

fi elds dle umístění v okresech kraje, 

je zde přehled bývalého využití, roz-

loha. Zatím jsou v databázi lokality 

ve veřejném vlastnictví, tedy obecní 

nebo městské, a to včetně fotodo-

kumentace. „Po získání souhlasu 

s uveřejněním nabídky brownfi elds 

od soukromých majitelů budeme 

databázi ihned doplňovat. V přípa-

dě zájmu investorů lze kontaktovat 

přímo nás - Agenturu pro regionál-

ní rozvoj, protože my poskytneme 

kompletní informace, tedy i ty na 

webu kraje nezveřejněné. Jde ze-

jména o parcelní čísla nebo vlastní-

ky parcel,“ upřesnila ředitelka ARR 

Petra Chovanioková. 

Databáze je na http://podnikatel.

kr-moravskoslezsky.cz/databaze_

brownfi elds.html

TŘANOVICE: SUCCESSFUL 
ENTERPRISE ZONE REVITALIZES 
FORMER FARM SITE

BROWNFIELDS DATABASE 
CONTINUES TO GROW
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