TISKOVÁ ZPRÁVA
OSTRAVA, 18. 11. 2010
Kraj vyhodnotil realizaci Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009-2016.
Naplňování vize a cílů Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009-2016
bylo v letošním roce silně ovlivněno dozníváním hospodářského poklesu. „Přes tento
fakt i skutečnost, že od schválení Strategie v dubnu 2010 uplynula relativně krátká
doba, došlo k významnému posunu v realizaci řady klíčových projektů,“ uvedl dnes
náměstek hejtmana Marian Lebiedzik.
Realizace strategie Moravskoslezského kraje na léta 2009-2016 probíhá prostřednictvím
projektů, jejichž nositelem je Moravskoslezský kraj, a také projektů celé řady institucí a
subjektů veřejného i soukromého sektoru. Podle ředitelky moravskoslezské Agentury pro
regionální rozvoj Petry Chovaniokové je realizace strategie zabezpečována aktivitou všech
těchto subjektů, v mnoha případech v rámci nejrůznějších forem partnerství. „O to důležitější
je však důsledný monitoring realizace všech projektů pro účely průběžného vyhodnocování a
zabezpečení aktuálních informací pro Moravskoslezský kraj jako hlavního garanta realizace
strategie,“ zdůraznila ředitelka. Činnost monitoringu včetně zpracování zprávy zajišťuje pro
kraj Agentura pro regionální rozvoj.
V oblasti globálního cíle 1 – Inovace, technika, ekonomika se podařilo, že většina projektů
VŠB – Technické univerzity Ostrava a jejích partnerů, zaměřených na vybudování
špičkových center aplikovaného výzkumu v čele s projektem IT4 Innovations, byla
doporučena k financování z operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace a měla by
směřovat k zahájení fyzické realizace. Zlepšení zapojování místních firem do mezinárodního
obchodu, a tím i zvýšení jejich exportní výkonnosti, je řešeno projektem Centrum
mezinárodního obchodu Moravskoslezského kraje, který v letošním roce zahájila Krajská
hospodářská komora s finanční podporou Moravskoslezského kraje.
V oblasti zlepšování koordinace aktivit, zaměřených na růst zaměstnanosti, došlo k zahájení
projektu Moravskoslezský pakt zaměstnanosti. „Pro jeho plný rozjezd je však nezbytné
vyjednat jeho financování z relevantních operačních programů. Další důležitou oblastí
investic do vytváření podmínek pro vznik pracovních míst je rozvoj průmyslových zón v kraji,
především zón stávajících. Významnými projekty v této oblasti, jejichž realizace letos
významně pokročila, jsou posílení infrastruktury průmyslových zón v Mošnově a v OstravěHrabové, kdy v prvním případě se jedná o investici Statutárního města Ostravy a v druhém
společnosti ČEZ Distribuce, a. s.,“ konkretizoval náměstek Marian Lebiedzik.
V oblasti integrace romské komunity a dalších skupin obyvatel do společnosti, jsou
významnou aktivitou integrované plány rozvoje měst. Kromě revitalizace bytových domů a
veřejných prostranství se uskutečňují další projekty zaměřené na socializaci dětí a mládeže
ze sociálně znevýhodněných skupin obyvatelstva a související aktivity. V Moravskoslezském
kraji jsou tyto integrované plány realizovány v městech s více než 20 tisíci obyvateli:
Ostrava, Opava, Karviná, Havířov, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Kopřivnice, Český Těšín,
Bohumín, Orlová.
Globální cíl Vzdělaná společnost aktivních a sebevědomých obyvatel se daří naplňovat, a to
jak aktivitami při odstraňování disproporce mezi připraveností absolventů pro vstup na trh

práce a potřebami praxe, tak také například investicemi do technického středoškolského
vzdělávání.
V pokročilém stadiu přípravy je komplexní projekt Zpřístupnění a nové využití NKP Vítkovice
a navazujících projektů. Stav nedostatku elektrické energie v kraji je v současné době řešen
realizací významného projektu Transformační stanice Kletné a navazujících staveb,
společné investice společností ČEZ Distribuce, a. s. a ČEPS, a. s. Hlavní část realizace
proběhne v příštím roce a jeho dokončení je plánováno na červen roku 2012.

