TISKOVÁ ZPRÁVA
9. 12. Ostrava/ Na společném setkání se dnes sešli členové tematických expertních
skupin, které se podílely na přípravě pro kraj důležitého dokumentu – Strategie
rozvoje MSK na léta 2009 až 2016. „Hlavním cílem bylo informovat o průběžné realizaci
klíčových projektů a získání zpětné vazby ze strany regionálních partnerů,“ uvedl
hlavní iniciátor náměstek hejtmana Marian Lebiedzik.
Většina stěžejních projektů VŠB-TU byla doporučena k financování z operačního programu
Výzkum a vývoj pro inovace, zdárně se vyvíjí aktivity, které směřují k realizaci řady smělých
a inovativních projektů v Dolní oblasti Vítkovic. Konkrétní pomoc na podporu exportu směřuje
k malým a středním podnikům z Centra mezinárodního obchodu (CMO), jehož činnost
spustila letos Krajská hospodářská komora a Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje
s finanční podporou Moravskoslezského kraje. CMO disponuje vlastní databází poradců,
poskytuje právní služby, jazykové znalosti, zajišťuje transfer odborných seminářů z Prahy do
regionu, podporuje firemní zástupce na zahraničních veletrzích a výstavách a věnuje se celé
řadě specializovaných činností s důrazem na podporu inovativních firem.
Ředitelka moravskoslezské Agentury pro regionální rozvoj Petra Chovanioková zdůraznila,
že vzájemná komunikace institucí a subjektů veřejného i soukromého sektoru je velmi
důležitá pro úspěšné naplňování všech cílů i životaschopnost jednotlivých projektů. Význam
Strategie rozvoje MSK na léta 2009 až 2010 vyzdvihl ředitel Úřadu Regionální rady
Moravskoslezsko David Sventek: “Důležitá je provázanost krajské strategie a nedávno
zveřejněné Strategie EU 2020. Zbývá však řada oblastí, které musíme rozpracovat, abychom
se nachystali na budoucnost,“ podotkl Sventek s tím, že avizoval přítomným účastníkům
setkání možnost aktivní spolupráce na tvorbě Regionální rozvojové smlouvy, která bude
definovat priority kraje pro čerpání dotačních prostředků v příštím plánovacím období
Evropské unie. Podobně se vyslovil i náměstek Lebiedzik: „Podoba Strategie rozvoje MSK
se flexibilně upraví v závislosti na vnějších vlivech. Je nutné přizpůsobit obsah jednotlivých
cílů strategie nejen aktuálním podmínkám současné hospodářské situace u nás, ale i
v kontextu ke Strategii EU 2020 tak, abychom reflektovali nové podmínky.“
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. Monitoring včetně průběžného hodnocení a přísun
aktuálních informací zajišťuje pro kraj Agentura pro regionální rozvoj.

