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Priority MSK 2016-2020 

 dokončení hospodářské transformace  
(Strategie hospodářské restrukturalizace ÚK, MSK  
a KVK) 

 podpora vzdělávání, podnikání a zaměstnanosti   

 zlepšení podmínek pro kvalitní život – snižování 
emisí 

 zajištění dostatečných zdrojů pro spolufinancování 
užitečných EU projektů 
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Priority MSK 2016-2020_MS Invest 
Cílem je vytvářet příznivé podmínky k rozvoji podnikání pro fungující firmy  
i přicházející investory 
 
 
 

Služby pro investory (pomoc novým i stávajícím firmám v kraji) 
 
 Zprostředkování  kontaktu s majiteli volných ploch k podnikání 
 Zajištění  odborné podpory firmám působícím v kraji 
 Poskytování odborné pomoci s rozvojovými aktivitami vlastníkům 

průmyslových zón 
 
Pomoc s regenerací a novým využitím brownfieldů 
 
 Poskytování pomoci vlastníkům hledat řešení pro revitalizaci brownfieldů 
 Nabízení brownfieldů zájemcům o investování v kraji 
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Podpora měst a obcí 
Dotační programy odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu 

 Podpora obnovy a rozvoje venkova  

 Snížení finanční náročnosti při realizaci EU 
projektů (vypracování projektové dokumentace; 
kofinancování vlastního podílu příjemce) 

 

Podpora snižování emisí 
Dotační program odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu 

 Kotlíkové dotace 
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Cestovní ruch v Moravskoslezském kraji 

 

 

Stručná statistika: 

 

 

 

 

 
      Zdroj: ČSÚ 

 

 
 

 

2012 2013 2014 2015 2016 

698.746 698.211 703.009 775.047 822.875 

545.718 540.988 542.734 595.002 641.464 

153.028 157.223 160.275 180.045 181.411 
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Podpora rozvoje cestovního ruchu 
Dotační programy odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu 

  
 

 Podpora systémů destinačních managementů turistických 
oblastí 

 Úprava lyžařských běžeckých tras v MSK 

 Podpora cestovního ruchu v MSK (v minulosti Podpora 
turistických oblastí v MSK) 

 Podpora technických atraktivit v MSK 

 Podpora turistických informačních center v MSK 
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Moravskoslezský kraj jako příjemce dotací 

 
 

 V rámci programového období 2014 – 2020 je 
schváleno k zahájení přípravy více než 150 
projektů v souhrnném objemu cca 7,8 mld. Kč.   

 

 Předložené projekty jsou v objemu přes 2 mld. Kč, 
z toho projektů v realizaci je za cca 1,2 mld. 
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Prioritní témata MSK v programovém období 

2014 - 2020 
  

 Zkvalitnění výuky ve školách 
 Podpora sociálních služeb 
 Zvyšování úrovně poskytování zdravotnických služeb 
 Zlepšení stavu silniční sítě  
 Podpora inovačního prostředí v regionu 
 Snižování energetické náročnosti budov příspěvkových 

organizací 
 Propagace regionu z pohledu cestovního ruchu, 

přeshraniční spolupráce 
 Podpora kulturního dědictví 
 Zvyšování připravenosti složek IZS při krizových situacích  
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Děkuji za pozornost. 


