
   

 

TISKOVÁ ZPRÁVA, 2. listopadu 2011 

MS kraj je nejaktivnější při podávání žádostí o EU dotace a získal nejvíce peněz 
v ČR z tematických programů - TOP (mimo ROP) 

Žadatelé o evropské dotace z Moravskoslezského kraje podali zatím mimo Regionální 
operační program 3700 úspěšných projektů za téměř 43 miliardy korun, což představuje 
11,6% podíl našeho regionu v ČR. „Od roku 2008 jsme se výrazně zlepšili, tehdy jsme se na 
celorepublikovém čerpání podíleli 9,4 %. V roce 2013 bychom měli být celorepublikově na 
14-15 % a finančně by to mělo představovat 90-100 miliard korun. Největší finanční podíl 
tvoří sice žádosti z oblasti dopravní infrastruktury, ale to jsou obecně finančně nejnáročnější 
projekty a není jich mnoho. Hned na druhém místě je podnikání a inovace, ale ty jsou zase 
nejlepší v počtu podaných a úspěšných žádostí. Je vidět, že i podniky a podnikatelé obecně 
umějí využít možností, které jim EU dává a že máme zájem na modernizaci a inovativních 
přístupech,“ chválí náměstek hejtmana pro regionální rozvoj Marian Lebiedzik. Samotný 
Moravskoslezský kraj je také v porovnání s jinými kraji nejaktivnější jako předkladatel 
projektů a v objemu již nasmlouvaných finančních prostředků je v tematických operačních 
programech také v republice nejlepší. 
 
Peníze získané Moravskoslezským krajem (coby žadatelem) byly už využity např. na 
modernizaci desítek krajských škol a nemocnic (zateplení budov, energetické úspory 
obecně), kraj byl úspěšný v 93 % podaných žádostí. 
Dotace z EU v rámci TOP šly také na modernizaci škol se stavebním zaměřením, na 
dovybavení učeben pro technické, elektrotechnické a přírodovědné vzdělávání na středních 
školách, na vybavení multifunkčních učeben nejen IT technologiemi, na jazykové vzdělávání, 
výstavbu sportovišť u škol nebo jejich opravy. Stovky miliónů šly do sociální oblasti  - 
pomohly pořídit nová chráněná bydlení například v objektu bývalé celnice v Karviné, 
v Sedlnici, Novém Jičíně, Bohumíně nebo Budišově nad Budišovkou, pomohly transformaci 
krajských sociálních zařízení na zařízení s individuálním přístupem ke klientům.   
Ze strany ostatních žadatelů v kraji byl a stále je menší zájem o peníze na projekty zlepšující 
životního prostředí. Velký zájem je o vzdělávací programy. 
Obrovský zájem o evropské dotace mají podniky a podnikatelé, úspěšní jsou žadatelé na poli 
inovací výroby – jedním z nich je ZK Design z Velké Polomi. Česká firma má 85 
zaměstnanců (střední podnik) a zabývají se výrobou kancelářského nábytku, regálů, návrhy 
interiérů, a to především na export. Úspěšná je především v projektech rozvoje výroby – 
celkem získali téměř 19 miliónů korun (dotace jsou max. 50 %) a byli úspěšní v 95 % 
podaných žádostí. (Více finanční ředitel Ivan Zděblo GSM 777 725702).  
 
Analýzy čerpání dotací z EU zpracovává pro kraj Agentura pro regionální rozvoj. Ta také 
připravuje podklady pro vyjednávání s EU pro nové plánovací období unie tak, aby pomohly 
nasměrovat evropské peníze do potřebných oblastí. „Na webové adrese 
www.jestejesance.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 přípravami seznámit na stránkách www.sance2020.cz,“ přiblížila ředitelka ARR Petra 
Chovanioková. 
 
Kromě toho bylo již nasmlouváno pro žadatele v kraji více než 12,5 miliardy korun v rámci 
Regionálního operačního programu, který řídí a spravuje Úřad regionální rady. 
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