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Výzkum a vývoj je třeba zhodnotit
We must capitalize on R&D
Rozhovor s novým rektorem VŠB-TU Ostrava Ivo Vondrákem

Interview with the new Rector of the VŠB-Technical University
of Ostrava Ivo Vondrák

Pobídky potřebují změnu
Incentives need change 
Záměrem MS kraje je připravit novelu zákona

The M-S Region is preparing a draft amendment to the law

Krajské dotace na výzkum a vývoj (rok 2010, mil. Kč)
Regional grant subsidies for R&D (2010, CZK millions)

News

20 miliónů na vědu a výzkum 
Rada Moravskoslezského kraje schválila program na podporu

vědy a výzkumu na tento rok. V rozpočtu kraje je vyčleněno 

20 miliónů korun, což je suma ve srovnání s jinými kraji v ČR

nadprůměrná. 

Až 10 miliónů korun z této částky může jít na projekty, ve kte-

rých spojí síly výrobní podniky s vysokými školami či

výzkumnými ústavy působícími v kraji. Podnik může získat dotaci

do výše 300 tisíc korun například na návrhy prototypů, testování,

měření či studii proveditelnosti. Výše podpory bude poskytována

podle velikosti podniku. Velký podnik musí mít vlastní zdroje mini-

málně 60 % a podíl dotace je maximálně 40 %. U středního podni-

ku je poměr 30 ku 70 a u malého podniku pak 20 ku 80 %.

"Pokud chce být náš region do budoucna konkurenceschopný,

je nutné podporovat inovativní firmy, které usilují o budoucí rozvoj.

Spojení potenciálu inovativních firem s vysokými školami, případ-

ně výzkumnými ústavy, znamená konkurenční výhodu," uvedl

náměstek hejtmana pro regionální rozvoj Marian Lebiedzik. 

Podle generální ředitelky Agentury pro regionální rozvoj Pavly

Břuskové je příspěvek ve stovkách tisíc korun dobrým vstupem pro

přípravu projektů firem ve výzkumné a vývojové sféře. "Je to mož-

nost, jak se zejména malé a střední podniky mohou dostat ke spo-

lupráci s univerzitními a výzkumnými pracovišti a jak případně

nastartovat pozdější významná partnerství v dané oblasti," řekla.

Další informace na stranách 3 a 5

20 million for science and research
The Regional Council has approved this year's programme to sup-

port science and research. CZK 20 million has been set aside from

the Regional budget - an above-average sum compared to other

Czech regions.

Up to CZK 10 million can be allocated to projects involving col-

laboration between manufacturers and universities or research

institutes in the Region. A company can receive subsidies of up to

CZK 300,000 for prototype design, testing, measurement or feasibili-

ty studies. The level of funding will depend on the size of the com-

pany. A large company must provide at least 60% of the funding from

its own resources, leaving 40% covered by the subsidy. The ratio for

medium-sized companies is 30:70 and for small enterprises 20:80.

Marian Lebiedzik, Deputy to the Regional President responsible

for regional development, comments: "If the Region is to be compe-

titive in the future, we must support the development of innovative

companies. Harnessing the potential of innovative companies, uni-

versities and research institutes will bring a competitive advantage." 

According to the Director of the RDA Pavla Břusková, the sci-

ence and research subsidies are an effective way of supporting the

start-up of projects in the research and development sector. "It offers

mainly SMEs a way of setting up cooperation with universities and

research institutes, which may well lead to major long-term part-

nerships in their particular field," Břusková explained.

For more information see pages 3 and 5

Podpora mobilit zahraničních odborníků,jejich zapojení do projektů a přednášek
Supporting mobility of foreign experts involved in projects and lectures

Podpora talentovaných studentů prvních ročníků bakalářského studia
Supporting talented students in the first year of Bachelor degree programmes

Podpora spolupráce podniků s vysokými školami, nebo výzkumnými ústavy
Supporting cooperation between companies and universities or research institutes

Podpora výzkumných a vývojových aktivit poskytováním účelových dotací
Supporting research and development activities through targeted grant subsidies

Podpora studentů doktorského studia a absolventů tohoto studia
Supporting doctoral and post-doctoral students
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Ú N O R 2 0 1 0

23. únor 2010, Mamaison hotel
Imperial Ostrava
SETKÁNÍ NÁMĚSTKA HEJTMANA SE STA-
ROSTY MĚST A OBCÍ MS KRAJE
Pravidelné setkání zástupců kraje s předsta-
viteli měst a obcí.
Informace: Jiří Štěpán, 
stepan@arr.cz

B Ř E Z E N 2 0 1 0

10. březen 2010, Nová aula VŠB-TU 
Ostrava
KARIÉRA 2010+
Odborná konference KARIÉRA 2010+ "Kom-
petence pro budoucnost" pro zástupce
firem, učitele a studenty.
Informace: Lenka Tichá, ticha@arr.cz

17. březen 2010, předsálí zastupitelstva
krajského úřadu MSK
AKTUÁLNÍ VÝZVA PROGRAMU
POTENCIÁL
Seminář pro žadatele programu "Potenci-
ál" z operačního programu Podnikání
a inovace.
Informace:  Silvie Szwedová,
szwedova@arr.cz

30. březen 2010, Hotel HARMONY CLUB,
Ostrava
PRŮMYSLOVÁ KRAJINA 2010
Workshop ke konferenci Průmyslová krajina
se zaměřením na řešení postindustriálních
lokalit a environmentální legislativu s tím
spojenou.
Informace: www.msunion.cz

D U B E N 2 0 1 0 

1. duben 2010,  Mamaison hotel 
Imperial Ostrava, Kongresový sál
SETKÁNÍ S REGIONÁLNÍMI 
PARTNERY
Pravidelné setkání náměstka hejtmana
s regionálními partnery, tématem bude
"Zaměstnanost v MSK".
Informace:  Silvie Szwedová,
szwedova@arr.cz

20. dubna 2010, aula VŠB-Technická 
universita Ostrava
EVROPSKÉ FONDY 2007-13: JEŠTĚ JE
ŠANCE!
Konference seznámí s možností maximální-
ho využití dostupných zdrojů
Informace: www.jestejesance.eu 

Vážení čtenáři,
práce v regionálním rozvoji je novátorská, umož-

ňuje uvádět do života nové aktivity a vytvářet

nové hodnoty. Právě před rokem jsem na tomto

místě oznámila, že naše agentura bude zpracova-

telem dvou důležitých krajských dokumentů -

Strategie rozvoje kraje do r. 2016 a Regionální

inovační strategie. Zatímco SRK je hotova a prochází připomínkovým říze-

ním, RIS je před dokončením. S regionální inovační strategií přicházíme

v období, kdy i Evropská komise (EK) připravuje Nový evropský inovační

plán, protože inovace se mají stát centrálním tématem nové EK. Nová ino-

vační politika je založena na znalostním trianglu "terciární vzdělávání -

výzkum - inovace", který zatím není dostatečně efektivní. Zatímco do tvor-

by znalostí jdou miliardy eur, jejich využití v průmyslu a výzkumu je nízké,

nedochází k přetavení znalostí na inovace a tvorbu pracovních míst. Od

nového dokumentu se očekává zlepšení inovačních systémů, jako je zefek-

tivnění veřejné podpory a služeb pro podnikání a inovace včetně přístupu

k financování, transfer technologií a klastry. Zde dojde ke změně paradig-

matu od zacílení čistě na high-tech podniky k podpoře sítí kreativních

odvětví napříč Evropou. Důraz bude kladen na design, uživateli tažené ino-

vace, lákání a udržování talentů a vzdělávání v tvořivosti. V současné době

v Evropě existuje až 2000 klastrů, které chce EK transformovat na inovač-

ní platformy světové třídy, posílit meziregionální spolupráci na bázi zna-

lostně intenzívních odvětví. Tyto kreativní klastry jsou pokládány za motor

inovací a tvorby pracovních míst. Dnešní editorial končím citátem José

Manuela Barossa, který říká, proč jsme potřebovali naší regionální inovač-

ní strategii: "Not only a knowledge society - But also an innovative society".

Pavla Břusková, generální ředitelka a předsedkyně představenstva Agentury

pro regionální rozvoj, a.s.

Dear Readers,
Regional development work is innovative - it enables new activities to be

brought to life and new values to be created. A year ago, I announced in

ARR News that the RDA would be drawing up two important Regional

documents - the Regional Development Strategy up to 2016 and the Regi-

onal Innovation Strategy. The Development Strategy is now complete and

is at the review stage, and the Innovation Strategy is now nearing com-

pletion - at a time when the European Commission (EC) is preparing

a new European innovation plan, focusing on innovation as a central

theme of the new EC. This new innovation policy is based on the know-

ledge triangle 'tertiary education - research - innovation', which is not yet

as effective as it could be. While billions of Euros are invested in know-

ledge creation, the application of knowledge in research and industry is

low, as are levels of innovation and job creation. The new document will

help improve innovation systems - for example by increasing the effecti-

veness of public funding and services for enterprise and innovation, inc-

luding easier access to funding, technology transfer and clusters. There

will be a paradigm shift from individual high-tech companies to networks

of creative industries across Europe, with focus on design, user-driven

innovation, attracting talent, and creativity education. Currently Europe

has around 2000 clusters, which the EC plans to transform into world-

class innovation platforms, strengthening inter-regional cooperation in

knowledge-intensive sectors. Creative clusters are motors of innovation

and job creation. In conclusion I would like to quote José Manuel Bar-

roso: "Not only a knowledge society - But also an innovative society".

That is precisely why we needed our regional innovation strategy.

Pavla Břusková, CEO and Chair of the Board of Directors, RDA

F E B R U A R Y 2 0 1 0

23 February 2010, Mamaison hotel Imperial
Ostrava
MEETING OF THE DEPUTY REGIONAL PRESI-
DENT WITH MAYORS FROM THE M-S REGION
Regular meeting of M-S Regional represen-
tatives with mayors from the Region.
Information: Jiří Štěpán, 
stepan@arr.cz

M A R C H 2 0 1 0

10 March 2010, New Hall, 
VŠB-Technical University
KARIÉRA 2010+
Conference KARIÉRA 2010+ "Competencies
for the future" for companies, teachers and
students.
Information: Lenka Tichá, ticha@arr.cz

17 March 2010, anteroom of the Assembly
Chamber, Regional Authority
CURRENT CALL FOR THE
'POTENTIAL' PROGRAMME
Seminar for applicants in the 'Potential'
programme, part of the OP Enterprise and
Innovation.
Information: Silvie Szwedová,
szwedova@arr.cz

30 March 2010, Hotel HARMONY CLUB,
Ostrava
INDUSTRIAL LANDSCAPE 2010
Workshop as part of the Industrial Landsca-
pe conference focusing on post-industrial
locations and related environmental legisla-
tion.
Information: www.msunion.cz

A P R I L 2 0 1 0

1 April 2010, Mamaison hotel 
Imperial Ostrava, Congress Hall
MEETING WITH REGIONAL 
PARTNERS
Regular meeting of the Deputy Regional
President with partners: topic "Employment
in the M-S Region".
Information: Silvie Szwedová,
szwedova@arr.cz

20 April 2010, Ceremonial Hall, 
VŠB-Technical University
EUROPEAN FUNDS 2007-13: THERE IS
STILL TIME!
Conference on how to make the most of
available funding resources
Information: www.jestejesance.eu
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ROZHOVOR       INTERVIEW

Kraj podpoří nadané studenty
Z rozpočtu MS kraje půjdou letos téměř 2 milióny korun na podporu

talentovaných studentů v prvních ročnících bakalářských studijních

programů a navíc i na stipendia špičkovým studentům a absolven-

tům doktorského studia.

Cílem je na jedné straně přilákat na vysoké školy a univerzity v kraji

kvalitní a nadané studenty a doktorandy, z nichž se následně

často rekrutují i špičkoví odborníci a vědečtí pracovníci, na straně

druhé motivovat tyto mladé lidi, aby z regionu neodcházeli a své zna-

losti rozšiřovali a uplatňovali v našem kraji a k jeho prospěchu. "Jelikož

jsme přesvědčeni, že naše univerzity a vysoké školy mají těmto mladým

talentovaným lidem co nabídnout, chceme je tímto způsobem alespoň

částečně podpořit v konkurenci s jinými univerzitami v ČR o tyto per-

spektivní "mozky". Zároveň věříme, že následně se tito lidé v našem

kraji usadí natrvalo a svojí kvalifikovanou prací přispějí k jeho dalšímu

rozvoji," uvedl náměstek hejtmana Marian Lebiedzik. 

Region to support talented students
This year, almost CZK 2 million from the Region's budget has been

set aside to support talented students in the first year of Bachelor

degree programmes as well as providing grants to top-performing

doctoral and post-doctoral students.

The first aim is to attract highly talented students to the Region's uni-

versities; these students are often then recruited as top experts and

research workers. The second aim is to motivate these young people to

stay within the M-S Region and to develop and apply their knowledge

and skills to the benefit of the Region as a whole. Marian Lebiedzik,

Deputy to the Regional President, explains: "We are convinced that our

universities have plenty to offer these talented young people, and so we

want to help keep these 'brains' within the Region - in the face of tough

competition from other Czech universities. We are also convinced that

these people will settle permanently in the Region, helping to develop

the local economy through their highly qualified work and expertise."

Výzkum a vývoj je třeba zhodnotit
"Musíme navýšit podíl výzkumu a vývoje na celkovém výkonu uni-

verzity," říká Ivo Vondrák, nový rektor VŠB-Technické univerzity

Ostrava.

S jakými pocity jste přijal zprávu, že vás akademický senát

zvolil loni v říjnu rektorem?

Od okamžiku, kdy jsem se rozhodl kandidovat, jsem cítil zod-

povědnost. Po zvolení to byla určitě i radost, ale i úleva, že už je

to za mnou. Pak jsem se začal na budoucí úkoly

těšit. Musíme zvýšit konkurenceschopnost školy.

Sázím na lidi, na důvěru mezi nimi a na týmovou

práci. Bez spolupráce všech na univerzitě bude

cesta vpřed obtížnější.

Zmiňujete růst konkurenceschopnosti VŠB-

TU Ostrava. Co je pro to třeba udělat?

Řešení vidím jasně ve zvýšení podílu výzkumu

a vývoje na celkovém výkonu školy. Znamená to

mimo jiné zaměřit se na kvalitu vzdělávání absol-

ventů. Podmínkou je příznivé prostředí, chci, aby

byla univerzita živým organizmem a ne jen mís-

tem, kam se chodí do školy či do práce.

Pak je tu diskutovaná otázka propojení studia s praxí a také

otázka inovací jako zhodnocení práce výzkumu a vývoje v praxi…

Cesta propojení studia s praxí už na VŠB-TU Ostrava existuje,

má výsledky a chceme ji ještě prohloubit. Již dnes mají studenti

možnost pracovat na bakalářské práci v praxi. Student může řešit

svou práci v pracovním poměru ve firmě, dostane za ni zaplace-

no a je tedy možné očekávat, že firma jeho práci na výstupu

komerčně využije. V případě inovací jsou rezervy nejen na naší

škole. Úkol pro nás je jasný: využít v maximální možné míře

finance získané na výzkumné a vývojové projekty také cestou

transferu technologií, prodejem licencí a patentů. Musíme být

aktivní a iniciovat vznik tzv. spin-off firem, které by výstupy

výzkumu a vývoje dále zhodnotily ve výrobcích, za které pak

dostane zaplaceno nejen tato firma, ale i naše univerzita. To jsou

všechno věci, které se musíme naučit efektivně využít. Potřebné

zázemí škola má.

We must capitalize on R&D
"We must increase the role of R&D among the university's activi-

ties," says Ivo Vondrák, the new Rector of the VŠB-Technical

University of Ostrava.

How did you respond to the news that you had been elected the

new Rector of your university last October?

As soon as I decided to become a candidate, I felt a great res-

ponsibility. When I was elected, I felt joy as well as relief that the

battle was over. Then I began to look forward to

my future tasks. We have to make the university

more competitive. I am counting on people, team-

work and trust. Without university-wide coopera-

tion, the way forward will be difficult.

You talk about increasing the university's com-

petitiveness. How can that be achieved?

A clear solution in my view is to increase the role of

research & development among the

university's activities. That includes focusing on the

quality of education we provide. It requires a fertile

environment - the university should be a living

organism, not just a place of study or work.

There has been much discussion of the links between study and

practical application, and innovation as a way of capitalizing on R&D…

There is a way of integrating study and practice at the university: it

has already brought results, and we plan to strengthen it further. Stu-

dents can work on their Bachelor theses while on practical place-

ments. They can also become employees of a company; the company

can then make commercial use of the results of the student's work.

Regarding innovation, it is not only our university that has some way

to go. The task is clear: to make the maximum possible use of

R&D funding by embracing technology transfers, selling licences and

developing patents for commercial use. We must be active in helping

to set up spin-off companies which will develop products capitalizing

on R&D results; not only the company, but also the university will

benefit commercially from this work. These are all opportunities that

we must learn to take advantage of - we have all the necessary requi-

rements to do so.

Ivo Vondrák

STRANA / PAGE 3News
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NetDirect - lídr na trhu e-commerce
NetDirect s.r.o. patří mezi nejvýznamnější dodavatele e-business

aplikací na českém trhu. Na oblast internetového obchodování se

specializuje již řadu let. Společnost je držitelem titulu Microsoft

Gold Certified Partner.

NetDirect se od svého vzniku v roce 2002 věnuje tvorbě 

e-shopů a www stránek. Řešení staví na vlastních produk-

tech FastCentrik, ShopCentrik a MediaCentrik, což firmě posky-

tuje nezávislost a možnost pružně se přizpůsobovat novým tren-

dům v oblasti e-commerce. Do konce roku 2008 patřily mezi kli-

enty společnosti převážně střední a velké

firmy. V souvislosti s obtížnou ekonomic-

kou situací firma vyvinula kvalitní a záro-

veň levný a snadno ovladatelný produkt

FastCentrik, velký e-shop za male peníze

do 24 hodin. NetDirect se tak přizpůsobil

požadavkům trhu a našel cestu k živnost-

níkům a k segmentu menších firem.

FastCentrik je unikátní řešení, které

nabízí širokou funkčnost, možnost uživa-

telského nastavení vzhledu a samozřejmě napojení na účetní

systémy. Vzhledem ke způsobu poskytování aplikace formou

SaaS (Software as a Service) jsou rizika spojená s užíváním

minimální. Bezplatné aktualizace, jež jsou součástí licence 

e-shopu, zajišťují jeho neustálý vývoj. Inovativní přístup společ-

nosti NetDirect k problematice e-business je pro klienty společ-

nosti klíčový.

www.netdirect.cz

NetDirect - a leader in e-commerce
NetDirect s.r.o. is one of the largest suppliers of e-business

applications on the Czech market, and has specialized in inter-

net commerce for many years. The company is a holder of the

award Microsoft Gold Certified Partner.

Since its foundation in 2002, NetDirect has focused on crea-

ting e-shops and websites. The company's solutions are

based on its own products FastCentrik, ShopCentrik and Medi-

aCentrik, enabling it to work independently and adapt flexibly

to new trends in e-commerce. Until the end of 2008 NetDi-

rect's clients included mainly medium-sized

and large companies. However, in response

to the worsening economic situation, the

company developed a high-quality but rea-

sonably priced and user-friendly product

'FastCentrik' - a big e-shop for small money,

available on a next-day basis. Adapting to

meet the demands of the market, NetDirect

thus took a major step into the segment of

small companies.

FastCentrik is a unique solution offering wide functionality,

user-driven design settings and full interconnection with

accounting systems. As the application is SaaS (Software as

a Service), user risks are minimal. Free upgrades are provided as

part of the e-shop licence, ensuring its constant development.

The innovative approach taken by NetDirect to the e-business

market is a key benefit for the company's clients.

www.netdirect.cz

KOEXPRO - proinovační firma 
KOEXPRO OSTRAVA je soukromou českou akciovou společností

založenou v roce 1995. Vývojově a výrobně se orientuje na hornictví,

hutnictví, stavebnictví a petrochemii.  

Ovýrazně proinovačním zaměření svědčí, že od roku 1996 řeši-

la společnost ve spolupráci s vysokými školami (VŠB-TU

Ostrava, OU Ostrava, ČZU Praha) a pracovištěm AV ČR (UH AV

ČR) osm dotačních projektů z programů MPO ČR, MŠMT ČR

(např. Konsorcia, Impuls, Eureka). To má

za následek, že většina technických pro-

středků a technologií tvořících nabídku

společnosti je založena na vlastním know-

how. Výzkum a vývoj společnosti je zamě-

řen na hydraulické a pneumatické nářadí,

stroje a technologie určené zejména do pro-

středí tzv. "nebezpečné atmosférické pod-

mínky 2". Tedy na technologie a technické prostředky protipovod-

ňové ochrany, ochranu povrchu mechanického nářadí a zařízení

z lehkých kovů před vznikem teplé jiskry v prostředí s nebezpečím

výbuchu plynů, zařízení pro dopravu a manipulaci v prostředí

s nebezpečím výbuchu s pneumatickým a hydraulickým (emulz-

ním) pohonem. Společnost se aktivně prosazuje na zahraničních

trzích, např. v Polsku a na Slovensku. V Ruské federaci a na Ukra-

jině jsou výrobky společnosti certifikovány, rozšiřuje se jejich pro-

dej a v posledních dvou letech vstupuje společnost na trhy dalších

významných producentů černého uhlí, např. Turecka a Číny.

www.koexpro.cz, www.koexpro.eu

KOEXPRO - a pro-innovation company
KOEXPRO OSTRAVA is a privately owned Czech joint-stock compa-

ny established in 1995. Its development and production activities

focus on mining, metal production, construction and petrochemicals.

As part of the company's pro-innovation policy, it has worked

since 1996 with a range of universities (VŠB-Technical Uni-

versity of Ostrava, Ostrava University, Czech University of Life Sci-

ences) and the Czech Institute of Hydrodynamics, cooperating on 8

projects funded by Czech ministries (e.g.

Konsorcia, Impuls, Eureka). Thanks to

these activities, most of the company's tech-

nologies are based on its own know-how.

KOEXPRO's research and development

focuses on hydraulic and pneumatic tools,

machinery and technologies designed main-

ly for use in environments classified as 'dan-

gerous atmospheric conditions 2': technologies for flood defence

and for preventing sparking on the surfaces of mechanical tools and

equipment used in environments presenting risks of gas explosions,

as well as technologies for transport and handling in environments

with a high risk of explosion, using pneumatic and hydraulic drive

systems. The company is actively involved in foreign markets such

as Poland and Slovakia. Its products are also certified in the Russi-

an Federation and Ukraine, where sales have been growing. In the

last two years the company has expanded into the markets of other

major coal producing countries such as Turkey and China.

www.koexpro.cz, www.koexpro.eu
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KRAJSKÝ ÚHEL POHLEDU        REGION’S  POINT OF VIEW

Podpora výzkumu a vývoje je nutná
Rozvoj vědy a výzkumu je pro region velmi důležitý, protože v sobě

nese další potenciál prosperity celého kraje. Týká se nejenom dosta-

tečného množství pracovních příležitostí, ale také kvality života oby-

vatel. Proto je důležité, aby kraj vědecko-výzkumné aktivity v našem

regionu v maximální možné míře podporoval.

Také proto i v letošním roce Zastupitelstvo kraje v rámci schvále-

ného rozpočtu vyčlenilo cca 26 miliónů korun primárně na

výzkum a vývoj. Je to částka v tuzemských poměrech spíše nadprůměr-

ná. Počítáme tak v roce 2010 nejen s finanční podporou významných

výzkumných projektů, ale nově také s podporou talentovaných studen-

tů nastupujících letos do prvních ročníků vysokých

škol na území našeho regionu ve výši 

30 tisíc na jeden semestr. Dotace je určena pro ty,

kteří uspěli v národních olympiádách či v těchto sou-

těžích reprezentovali na mezinárodní úrovni nebo

u uměleckých oborů se účastnili významných mezi-

národních soutěží, nebo získali mezinárodní oceně-

ní. Dále je připravena dotace ve výši 60 tisíc korun

pro studenty či absolventy doktorského studia, kteří

mají excelentní výsledky vědecké práce a podílí se na

řešení významných vědeckých úkolů. Až deset mili-

ónů je pak možné využít na podporu spolupráce

firem s univerzitami a výzkumnými ústavy našeho

regionu v oblasti vědecko-výzkumné a inovační.

Podpora výzkumu a vývoje z rozpočtu kraje

podle nás musí reagovat na měnící se strukturu

výrobních firem a investorů. Moravskoslezský kraj

se postupně stává domovem investic vyššího řádu, které jsou pro další

rozvoj a zapojení se do globálně dodavatelských řetězců rozhodující.

I z tohoto důvodu nelze na nic čekat, je nutné i tímto způsobem pod-

pořit další rozvoj našeho regionu, a to i za cenu toho, že konkrétní

výsledky se objeví až za nějaký čas. Od podpory talentů a podpory

vědy a výzkumu očekáváme růst inovací, tedy zhodnocení výsledků

přímo v praxi. Přínos je pak zřejmý jak pro univerzity, tak pro spolu-

pracující komerční sféru. To je cíl, ke kterému musíme směřovat, cíl,

který zajistí konkurenceschopnost celého regionu.

Support for R&D is essential
Research and development is very important for the Region, as it

offers potential for future prosperity - not only increasing the num-

ber of jobs available in the Region, but also improving citizens'

quality of life in general. For this reason it is essential for the Region

to support R&D activities as much as possible.

This year, the Regional Assembly set aside CZK 26 million from the 

approved budget to support research and development activities.

Such a sum is above the Czech average. In 2010 support will be provided

not only to major research projects, but also to talented students begin-

ning their university studies in the Region; these young talents will recei-

ve grants of CZK 30,000 per semester from the Region.

In order to qualify, the students must have won awards

or represented their country in international competiti-

ons within their field. The Region is also offering grants

of CZK 60,000 to doctoral and post-doctoral students

who have achieved excellent results in their scientific

and academic work and who are involved in major

research projects. Up to CZK 10 million will be avai-

lable to support cooperation between universities and

research institutes within the Region focusing on rese-

arch, development and innovation.

In our view, the budgetary support provided by the

Region to research and development must respond to

the changing structure of manufacturing companies

and investors. The Moravian-Silesian Region is pro-

gressively becoming a destination for higher-order

investments - which are of key importance for the

Region's further development and its integration into global supply cha-

ins. This is another reason why it is essential to use these grants as tools

to stimulate the Region's ongoing growth, even though tangible results

will not appear immediately. By supporting talented young people and

R&D activities, we aim to stimulate a growth of innovation, enabling

research results to be implemented directly in practice. The benefits are

clear - both for universities and for the commercial sector. That is the

goal towards which we must work in order to boost the competitiveness

of the entire Region.

Marian Lebiedzik, náměstek hejtmana
MS kraje / Deputy to the President 

of the M-S Region
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Moravskoslezský kraj se v polovině ledna prezentoval v Brně na největším vele-
trhu cestovního ruchu ve střední Evropě, nazvaným Regiontour a GO 2010.
Letos kraj přišel v rámci svého prezentačního stánku s nabídkou turistických
možností. Stánek byl ve zcela novém pavilonu "P" brněnského výstaviště a měl
historicky největší plochu 255 m2. Přinesl pestrou a ucelenou nabídku turistic-
kých příležitostí, prostřednictvím propagačních materiálů, včetně nového, nazva-
ného "Morava a Slezsko - Průvodce pěšího turisty", který vznikl jako už šestý
projekt čtyř moravských krajů, tj. Moravskoslezského, Zlínského, Olomouckého
a Jihomoravského.

Peníze z evropských strukturálních fondů najdou v České republice nové uplat-
nění. Umožní to nástroj JESSICA, který je alternativou dosavadního dotačního
modelu. Funguje na principu využití návratných zdrojů, které jsou formou dlou-
hodobých úvěrů, půjček, záruk a investičního kapitálu poskytovány na investice
do městských oblastí. Jessicu jako první v ČR zavádí v Moravskoslezsku. Potvr-
dil to podpis Smlouvy o financování holdingového fondu JESSICA mezi Regio-
nální radou Moravskoslezsko a Evropskou investiční bankou 8. února 2010
v Praze. Ke vzniku holdingového fondu pomůže převedení 500 milionů korun
z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. 

In mid-January the Moravian-Silesian Region gave a presentation at the lar-
gest tourism exhibition in Central Europe - Regiontour and GO 2010 in Brno.
This year the Region's display presented a wide range of tourism opportuni-
ties. The display was located in the brand-new Pavilion 'P' at the Brno Exhi-
bition Centre. It was the largest ever presentation by the Region (255 m2),
showcasing a comprehensive range of tourism opportunities in various pro-
motional materials including a new brochure entitled 'Moravia and Silesia -
A Hiker's Guide', which resulted from the sixth joint project of the four Mora-
vian regions - Moravia-Silesia, Zlín, Olomouc and South Moravia.

European structural funding is being applied in new ways in the Czech Repub-
lic thanks to a tool named JESSICA, which represents an alternative to the cur-
rent subsidy model. It works on the principle of returnable resources in the form
of long-term loans, guarantees and investment capital provided for investment
in urban areas. The M-S Region is the first Czech region to introduce JESSI-
CA; a contract on financing the JESSICA holding fund was signed in Prague
on 8 February 2010 between the M-S Regional Council and the European
Investment Bank. A total of CZK 500 million will be transferred to the holding
fund from the Regional Operational Programme Moravia-Silesia.

Krátké zprávy Short reports



3D MAPA KRAJE         3D MAP OF THE REGION

3D mapa kraje se stále vylepšuje
Ortofotomapa MS kraje slouží uživatelům již dva roky a neustále
se pracuje na vylepšeních, doplňují se informace a odkazy, což
pomáhá návštěvníkům.

Aplikace umožňuje například jednoduše vyhledat lyžařská středis-

ka s podrobnými informacemi a kontakty. Samozřejmostí je

3D "prohlídka" tratí či informace, které běžecké tratě jsou upravené

a které ne. "Neustálé vylepšování 3D mapy zapadá do aktivit kraje na

podporu cestovního ruchu. Cílem je využi-

tí všech dostupných zdrojů na zlepšení

marketingu, zkvalitnění služeb a na inova-

ce, aby Moravskoslezský kraj v oblasti

cestovního ruchu zvýšil svoji konkurence-

schopnost," uvedl Jiří Vzientek, náměstek

hejtmana odpovědný za cestovní ruch.

Mapa nabízí zdarma podrobný model teré-

nu MS kraje "opláštěný" leteckými snímky

s vysokým rozlišením. Nově je možné

například najít síť pěších turistických tras

Klubu českých turistů, která je k dispozici

v měřítku až 1:2000, což je oproti jiným mapám nadstandardní

podrobnost. Stejně podrobné jsou i cyklotrasy nebo upravované

a neupravované tratě pro běžecké lyžování. Mapa obsahuje rozsáhlou

databázi turistických aktivit jako jsou jízdárny, lyžařská střediska,

muzea, divadla, pivovary s prohlídkou, golfová hřiště, lanová centra,

hrady, zámky, informační centra nebo lezecké stěny. Každý objekt je

navíc opatřen prověřeným odkazem na webové stránky provozovate-

le, kde je možné snadno zjistit informace týkající se otevírací doby,

kontaktů, ceníků a programů. Pomocí doplňkových funkcí je možné

zjistit například nadmořskou výšku kteréhokoliv bodu v kraji, spočí-

tat plochu rybníka, délku cesty na zastávku. Mapa je k dispozici zdar-

ma na internetové adrese http://3d.kr-moravskoslezsky.cz.

3D map of the Region constantly improving
The 3D photomap of the Moravian-Silesian Region was launched
2 years ago, and is constantly being improved and updated -
making it a very useful tool for visitors.

Among its many uses, for example, the map enables users to search

for ski resorts and find detailed information and contacts. It also

features 3D 'tours' of ski runs and cross-country ski trails and details of

whether a particular trail is maintained or not. Jiří Vzientek, the Depu-

ty Regional President responsible for tou-

rism, explains: "Constant improvements to

the 3D map form part of the Region's tou-

rism support strategy, which aims to make

use of all available ways of improving mar-

keting, services and innovations to boost

competitiveness." The map is free of charge,

and provides a detailed model of the Regi-

on's terrain using high-definition aerial

photographs. A new feature is the depiction

of the network of hiking trails run by the

Czech Tourist Club on a scale of up to

1:2000 - considerably more detailed than standard maps. The same

level of detail is available to visitors browsing cycle routes and cross-

country ski trails. The map also contains an extensive database of tou-

rist attractions such as riding centres, ski resorts, museums, theatres,

brewery tours, golf courses, rope climbing centres, castles, chateaux,

information centres and climbing walls. Each featured attraction con-

tains a verified link to a website offering up-to-date information on

opening hours, contact numbers and e-mails, prices and planned

events. The additional functions of the map enable users to find out the

elevation above sea level of any point in the Region, calculate the sur-

face area of a lake, or work out the distance to a bus stop or station.

The map is available free of charge at http://3d.kr-moravskoslezsky.cz.

Visegrádské klastry v Ostravě

Zástupci klastrů ze zemí Visegrádské čtyřky se koncem uplynulé-

ho roku sešli v Ostravě na odborném workshopu s názvem 

V4 Cluster Day.

Akci pořádaly společně Agentura pro regionální rozvoj, Techno-

logické centrum Akademie věd ČR a Národní klastrová asoci-

ace ČR. Zahraničními partnery workshopu byly Banskobystrický

samosprávný kraj, Ministerstvo národního rozvoje a hospodářství

Maďarské republiky a Connectionpoint Sp. Z o.o. "Setkáváme se

s tím, že na rozdíl od klastrů západoevropských klastry v ČR zatím

dostatečně nevyužívají příležitostí ke spolupráci v Evropě a že

o našich klastrech je v zahraničí nízké povědomí. Podobně jsou na

tom i klastry z ostatních zemí Visegrádské čtyřky, což je důvod úzké

spolupráce," uvedla generální ředitelka ostravské Agentury pro regio-

nální rozvoj Pavla Břusková, která zároveň reprezentuje Národní

klastrovou asociaci ČR. Na workshopu byla přednesena prezentace

týkající se klastrů v Evropě a současných trendů evropské klastrové

politiky. Představeny byly rovněž národní klastrové politiky zemí

Visegrádské čtyřky. Z diskuse vyplynula potřeba, aby odpovědná

ministerstva zemí Visegradské čtyřky kooperovala na přípravě národ-

ních klastrových politik, aby se spolupráce "visegrádských" klastrů co

nejvíce prohloubila a zvýšila se tak mezinárodní spolupráce. Cílem je

akcelerovat aktivitu klastrů a jejich postavení v rámci EU.

Visegrad clusters in Ostrava

Representatives of clusters from all 4 countries in the Central Euro-

pean Visegrad group (CZ, SK, PL, HU) met in Ostrava at the 

V4 Cluster Day workshop.

The event was organized jointly by the Regional Development

Agency, the Technology Centre of the Czech Academy of Scien-

ces, and the National Association of Clusters. Foreign partners were

the Banská Bystrica Region (SK), the Ministry for National Develop-

ment and Economy (HU), and Connectionpoint Sp. Z o.o. (PL) Gene-

ral Manager of the RDA Pavla Břusková (who also represents the

Czech National Association of Clusters) gave more details: "Compa-

red with Western European clusters, those based in the Czech Repub-

lic tend not to make full use of opportunities to cooperate within

Europe, and are often little known abroad. The same applies to clus-

ters in the other three Visegrad countries - and that is why we are for-

ging closer cooperation." The workshop featured presentations on

clusters in Europe and current trends in European cluster policy. The

delegates also outlined the national cluster policies of the four Vise-

grad countries. Discussions revealed a need for the relevant ministries

in the V4 countries to work together in devising national cluster poli-

cies that will enable the countries' clusters to maximize cooperation on

an international level. The overall goal is to accelerate the activities of

Central European clusters and to boost their standing within the EU.
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Cena za společenskou odpovědnost
Hejtman Jaroslav Palas předal historicky první Cenu hejtmana

kraje za společenskou odpovědnost firmě TŘINECKÉ ŽELEZÁR-

NY, a.s.

Hejtman kraje poděkoval všem 25 zúčastněným firmám. "Tako-

vý zájem nás potěšil a musím přiznat, že i trochu překvapil.

Velmi srdečně děkuji všem soutěžícím firmám, že našly chuť a časo-

vý prostor přihlásit se do soutěže v době, kdy musí v době krize čelit

vážným problémům," uvedl během slav-

nostního večera v rámci třetího ročníku

novoročního koncertu Business Stars

v Ostravě. Během něj vystoupila napří-

klad houslistka Gabriela Demeterová či

harfenistka Jana Boušková. Z operních

pěvců italský tenorista Luciano Mastro,

stálý host ostravské opery. V historicky

prvním ročníku soutěže nebylo s ohledem

na časový rámec výběru vítěze stanoveno

pořadí. Doporučeno bylo hejtmanu

pouze první místo, a to na základě zúže-

ného finálního výběru uchazečů, kdy za

jednoznačným vítězem soutěže byly rozdíly dalších třech minimální.

Jednalo se o OKD, a.s., AcelorMittal Ostrava, a.s. a Dalkia Česká

republika, a.s. Společenská odpovědnost znamená vyvažování eko-

nomických zájmů podniku s dopady jeho činnosti na společnost

a životní prostředí.

INVESTIČNÍ POBÍDKY         INVESTMENT INCENTIVES

Award for social responsibility
Regional President Jaroslav Palas presented the first ever Regio-

nal award for social responsibility to the iron and steel producer

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.

At a gala evening held in Ostrava as part of the third New Year concert 

'Business Stars', Palas personally thanked all 25 participating com-

panies: "We were very pleased by the level of interest - in fact I must admit

that we were rather surprised. I extend my warmest thanks to all partici-

pating companies for finding the time to

enter the competition despite facing many

serious problems caused by the global eco-

nomic and financial crisis." The concert fea-

tured performances by the violinist Gabriela

Demeterová and the harpist Jana Boušková,

as well as the Italian operatic tenor Luciano

Mastro, a regular guest of the Ostrava opera.

In the first year of the award's existence, the

individual candidates were not ranked in

ascending order due to time constraints.

Only the winning company was selected out

of a shortlist of 4 candidates who were cho-

sen for the final round; there were only minimal differences between the

remaining 3 (OKD, a.s., AcelorMittal Ostrava, a.s. and Dalkia Česká

republika, a.s.). Social responsibility involves balancing the economic pri-

orities of a company with the impacts of its activities on society and the

local environment.

Pobídky potřebují změnu
Moravskoslezský kraj přilákal za posledních pět let investice přesa-

hující 75 miliard korun a patřil tak k nejvyhledávanějším regionům

v České republice. Loni byly výsledky nejhorší.

Jestliže se v prvním pololetí roku 2008 pro sever Moravy rozhodla

dvacítka investorů s projekty za pět miliard korun, tak loni to bylo

18 projektů v souhrnném objemu jen 209 miliónů korun. A z nich

na investiční pobídku dosáhl pouze jeden projekt, ostatní žádaly

o podporu prostřednictvím OP Podnikání a inovace. Ani jedna ohlá-

šená investice nebyla stoprocentně zahraniční. Podíl kraje za první

pololetí 2009 jsou tak pouhá dvě procenta z celkového objemu

investic v ČR. Paradoxně je to právě vytvoření nových pracovních

míst spojené s poklesem nezaměstnanosti, které stojí za výrazným

oslabením přímých zahraničních investic. "Vliv krize je určitě znač-

ný, ale stejně tak vliv nepříliš velké funkčnosti současného znění

zákona o investičních pobídkách. Nárok na investiční pobídky pro

zahraniční investory se totiž odvíjí od míry nezaměstnanosti v minu-

lém roce. A v Moravskoslezském kraji klesla nezaměstnanost tak, že

zahraniční investoři na pobídky loni nedosáhli," uvedl Marian Lebi-

edzik, náměstek hejtmana pro regionální rozvoj. Vedení kraje na

tuto nelogičnost zákona dlouhodobě upozorňuje, spolu s dalším zne-

výhodněním zahraničních investorů. (Např. omezení doby slevy na

dani z 10 na 5 let, či snížení příspěvku na nové pracovní místo z 200

tisíc na 50 tisíc.) "Kraj analyzuje a vyhodnocuje stávající znění záko-

na o investičních pobídkách. Na základě analýzy chceme připravit

novelu zákona. Aktivity v tomto směru jsme již začali vyvíjet i na

půdě Asociace krajů. Našim cílem je opět iniciovat příchod investo-

rů a podpořit tak další rozvoj regionu," dodal.

Incentives need change
In the last five years, the Moravian-Silesian Region has attracted invest-

ments of over CZK 75 billion, making it one of the most sought-after parts

of the country. However, the 2009 figures were the worst in five years.

In the first half of 2008, twenty investors began operating in northern

Moravia, with projects totalling CZK 5 bn. However, 2009 brought

only 18 new projects with a total value of CZK 209 million. Only one

of these projects was in response to incentives; the rest were funded via

the OP Enterprise and Innovation. None of the investments involved

100% foreign capital. In 2009, the M-S Region accounted for just 2 per-

cent of total investment in the Czech Republic. Paradoxically, the rea-

son behind this rapid drop in foreign direct investment is the Regi-

on's success in creating new jobs, bringing a dramatic fall in unemplo-

yment. Marian Lebiedzik, Deputy to the Regional President responsib-

le for regional development, commented: "The drop in investments is

partly caused by the recession, but also by the ineffectiveness of the cur-

rent law on incentives. The availability of incentives for foreign inves-

tors depends on the unemployment rate in the previous year - which in

our Region fell so rapidly that foreign investors were unable to claim

incentives." The Region has been pointing out the illogical nature of the

law for several years - along with other ways in which foreign investors

are disadvantaged (e.g. the shortening of the reduced tax period from

10 to 5 years and the lowering of the subsidy per new job from CZK

200,000 to 50,000). Lebiedzik added: "The Region is analyzing and

assessing the law as it currently stands, and we plan to draft amended

legislation. We have already begun to work towards this goal via the

Association of Regions. Our aim is to re-invigorate inward investment

and support the continued development of the Region."
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Evropská klastrová observatoř
Zjištění, že v některých regionech dochází k aglomeraci podnikatel-

ských a technologických aktivit, které vedou k regionální specializa-

ci, koncentraci zaměstnanosti a k nebývalému ekonomickému růstu,

a naopak, že výkonnost a rozvoj firem je do značné míry ovlivněna

daným regionálním prostředím, je začátkem teorie klastrů, se kterou

přišel prof. Michael Porter v 90. letech minulého století.

V jeho úsilí zmapovat klastry a umět vyhodnotit jejich výkonnost

pokračují vědci z Centra pro strategii a konkurenceschopnost,

Stockholm School of Economics, kteří

v rámci iniciativy Evropské komise

Europa INNOVA budují od roku 2007

Evropskou klastrovou observatoř.

Výsledkem jsou databáze klastrů v Evro-

pě v 38 oborových kategoriích a 259

regionech NUTS2, přehled 1153 klastro-

vých organizací v 204 regionech, studie

a zprávy o národních a regionálních

klastrových politikách a knihovna exis-

tujících dokumentů o klastrech. Na por-

tálu www.clusterobservatory.eu je

možné zaregistrovat klastrovou organi-

zaci nebo najít vhodného partnera

z oboru. K tomu bude sloužit i nová plat-

forma pro spolupráci, kde si MSP a orga-

nizace mohou otestovat svou výkonnost

benchmarkingem s ostatními. Evropská

klastrová observatoř pomáhá pochopit význam klastrů, jejich schopnost

vytvářet prostředí napomáhající inovacím a tvorbě znalostí. Proto Evrop-

ská komise opírá o klastrové iniciativy své rozvojové politiky se zaměře-

ním na konkurenceschopnost, inovace, zaměstnanost, regionální rozvoj

či lidské zdroje a kreativitu.
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European Cluster Observatory
The theory of clusters - originated by Prof. Michael Porter in the

1990s - is based on some regions' agglomeration of commercial and

technological activities leading to regional specialization, concentrati-

on of employment and rapid economic growth. According to the theo-

ry, the effectiveness and development of companies is largely influen-

ced by the regional environment in which they are located.

Researchers from the Centre for Strategy and Competitiveness 

(CSC) at the Stockholm School of Economics are continuing to

map clusters and evaluate their effecti-

veness. As part of the EC Europa

INNOVA initiative, the CSC has been

building the European Cluster Observa-

tory since 2007. The Observatory has

compiled a database of European clus-

ters in 38 sectors and 259 NUTS2 regi-

ons, an overview of 1153 cluster organi-

zations in 204 regions, various studies

and reports on national and regional

cluster policy, and a library of docu-

ments on clusters. Visitors to the portal

www.clusterobservatory.eu can register

cluster organizations or trawl the data-

base for suitable partners. SMEs and

other organizations will be able to use

a new platform to test their effectiveness

by benchmarking themselves against

others. The Observatory emphasizes the importance of clusters and

their ability to create an environment helping innovation and know-

ledge creation. For the European Commission, cluster initiatives are

a key part of development policy for competitiveness, innovation,

employment, regional development, human resources and creativity.

Soutěž O keramickou popelnici
Obec Lhotka z okresu Frýdek-Místek se stala vítězem tra-

diční soutěže O keramickou popelnici 2009 v kategorii do

4000 obyvatel, u měst nad 4000 tisíce obyvatel pak uspělo

město Třinec.

Lhotka si meziročně polepšila o devět míst, Třinec první místo

obhájil. Již 6. ročník soutěže realizovaly Moravskoslezský kraj,

společnost EKO-KOM a Agentura pro regionální rozvoj. "Výsledky

kraje jsou na celorepublikovém průměru, v kalendářním roce 2008

jeden obyvatel v průměru vytřídil 52,9 kg odpadu. Při hodnocení

výtěžnosti bez kovů to bylo 29,7 kg odpadu, což bylo o 6 kg méně

než je republikový průměr. Těší mě, že třídit odpad alespoň v jedné

položce chodí 75 procent občanů kraje," uvedl 1. náměstek hejtma-

na Miroslav Novák. Účelem soutěže je vyhodnocení nejlepších měst

a obcí Moravskoslezského kraje v množství vytříděného odpadu na

jednoho obyvatele. Hodnotí se výtěžnost (počet kilogramů vytřídě-

ného odpadu v přepočtu na jednu osobu za rok) třídění papíru, pla-

stu, skla, nápojového kartonu. Toto hodnocení obcí probíhá od roku

2004. Od té doby množství vytříděného odpadu výrazně narostlo.

Pokud za základ vezmeme rok 2004, tak došlo k více než dvojná-

sobnému nárůstu počtu vytříděného odpadu, protože tehdy připad-

lo na jednu osobu pouze necelých 25 kilogramů tříděného odpadu.

'Ceramic Dustbin' awards
The village of Lhotka in the Frýdek-Místek district was the winner of

the 2009 'Ceramic Dustbin' award in the category for communities

with up to 4000 inhabitants; the winning town in the 'above 4000'

category was Třinec.

Třinec successfully defended its first place finish from the previ-

ous year, while Lhotka jumped up 9 places in the rankings. The

competition, launched 6 years ago, is organized by the M-S Regi-

on, the company EKO-KOM and the RDA. Miroslav Novák,

Deputy to the Regional President, explained: "The Region's results

are roughly average for the Czech Republic as a whole; in 2008

each citizen recycled an average 52.9 kg of waste. Not counting

metals, the Region's average per head was 29.7 kg, which is 6 kg

less than the national average. It is good news that 75% of the Regi-

on's people recycle." The aim of the competition is to find the gre-

enest towns and villages in the Moravian-Silesian Region in terms

of waste recycled per head of population. The figures are calcula-

ted for paper, plastics, glass and drinks cartons. These statistics

have been monitored annually since 2004, since when recycling

levels have risen rapidly. Taking 2004 as a baseline, the total

amount of recycled waste has more than doubled; 6 years ago only

around 25 kg of waste was recycled per head in the Region.

Poradní výbor Evropské klastrové observatoře, Stockholm, 2. 2. 2010 /
Advisory commitee of European cluster observatory, Stockholm, 

2 February 2010 (J.-A. Sanchez, W. Pamminger, M. Smith, Ö. Sölvell,
P. Břusková, O. Michelsen, J.-M. Esteban, S. Bjurulf, 

I. Ffowcs-Williams, G. Lindquist)
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