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BROWNFIELDS NA JEDNOM MÍSTĚ - NOVÉ INFORMACE NEJEN PRO INVESTORY
Nejen zájemcům o volné podnikatelské prostory, ale i obcím nebo širší veřejnosti jsou určeny
nové přehledné informace o brownfields podpořených Moravskoslezským krajem od roku
2005. Na stránkách MS kraje je nově studie lokalit s jejich podrobným popisem i využitím a je
tam také obsáhlá databáze areálů po těžbě, průmyslu a jiné činnosti, které je možné do
budoucna využít také. Obojí vytvořila Agentura pro regionální rozvoj.
Zájemci v nové studii najdou přehled 36 krajem podpořených lokalit a stav jejich současné
připravenosti pro možné podnikatelské záměry, u již regenerovaných areálů po bývalé
průmyslové činnosti pak informace o jejich obsazenosti nebo plány na případný další rozvoj.
Kraj podporuje dlouhodobě výstavbu nových podnikatelských zón na brownfields - dosud
zaplatil téměř 21 miliónů korun především za projekty a studie využitelnosti areálů, kde dnes
již většinou nové zóny jsou a úspěšně fungují. Další stamilióny korun šly z fondů EU přímo
na vybudování zón. Studie obsahuje kromě přehledu zón také možnosti financování jejich
výstavby - už poskytnuté dotace od roku 2007 z EU i z jiných zdrojů a plány na nové
plánovací období po roce 2014.
„Investoři zájem mají a do brownfields rádi přijdou, pokud bude zóna zasíťovaná a
připravená. Průmyslové zóny na zelené louce už v kraji prakticky není kde zřizovat, takže
brownfields jsou velmi perspektivní možností - nabízejí se různě velké plochy s rozdílným
stavem připravenosti. Naše studie by mohla pomoci především zájemcům o menší plochy
pro podnikání,“ přiblížila ředitelka ARR Petra Chovanioková s tím, že ARR spravuje a
průběžně aktualizuje také komplexnější databázi brownfields v kraji - i těch, které podporu
kraje nezískaly, ale pro další využití jsou vhodné. „V prioritách kraje pro další plánovací
období unie po roce 2014 je třeba zřízení další krajské strategické zóny na brownfieldu
Barbora na okraji Karviné, kde by mohlo vzniknout nejméně 100 ha podnikatelské plochy a
kde by tedy Karvinsko získalo tolik potřebná nová pracovní místa. Prozatím se k tomu ale
stát staví odmítavě a vláda peníze uvolnit nechce, hledat možné financování je úkol pro příští
roky,“ uzavřela ředitelka Chovanioková.

