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PLÁN MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA ROKY 2014-20: MÉNĚ PRIORIT, ALE O TO
INTENZÍVNĚJŠÍ PRÁCE NA REALIZACI PROGRAMŮ – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, SILNICE,
ZAMĚSTNANOST
Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje byla letos aktualizována a zaměřuje se už
na plánovací období EU v letech 2014-20. Mezi hlavními novými úkoly je vybudování
velké průmyslové zóny Nad Barborou na okraji Karviné, zvýšení podílu vědy a
výzkumu směrem k praxi a inovacím ve firmách a podporu vzniku nových firem a
podnikavosti obecně. Z toho plynou další úkoly – zajistit podporu technického a
jazykového vzdělávání tak, aby se zvýšil podíl profesí žádaných na trhu práce i úroveň
připravenosti absolventů škol na praxi.
Další cíle: kvalitnější ovzduší a tedy ještě přísnější podmínky pro velké i malé
znečišťovatele, vybudování vědecké knihovny a realizace projektu Ostravy coby
mezinárodní metropole. Moravskoslezský kraj je třeba ještě lépe zapojit do spolupráce
se sousedními regiony a nemalá část podpory by měla být zaměřena na celkové
zlepšení image kraje.
Strategická expertní skupina, která řídila aktualizaci strategie, shrnula na svém posledním
jednání také úspěšně realizované projekty: narostl zájem o dotace do zlepšení životního
prostředí a hlavně na snižujícím se podílu velkých firem na znečištění ovzduší v kraji je to
znát. Kraj se chce zaměřit ještě více na lokální topeniště – ať už dotacemi, nebo
systematickou osvětou. MS kraji samotnému se podařilo rekonstruovat a modernizovat více
silnic díky lepším vysoutěženým cenám. Pro další plánovací období bude třeba lépe
vybírat, kam kraj chce EU peníze nasměrovat, bude třeba intenzívněji spolupracovat
také na vícezdrojovém financování a koordinovat lépe nadregionální spolupráci na
společných aktivitách, například na dalším zlepšování kvality ovzduší. „Náš kraj má
šanci v letech 2014-2020 získat na svůj rozvoj nemalé prostředky z evropských fondů.
Musíme však již dopředu prokázat, že je využijeme efektivně. Na to se teď soustředíme“,
řekla ředitelka Agentury pro regionální rozvoj Petra Chovanioková.

