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 dokončení hospodářské transformace  
(Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, 
Moravskoslezského a Karlovarského kraje) 

 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 podnikání - dotační programy kraje 

Dotační programy pro rok 2017: 

 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji  
(v současné době výzva již uzavřena)  

 Podpora stáží studentů ve firmách – 2. výzva  
(září 2017, s příjmem žádostí 16. 10. 2017 – 3. 11. 2017) 

 Podpora podnikatelských subjektů v regionu ve všech fázích 
podnikání (doplňkově k evropským nebo národním zdrojům) 

 Zaměření na rozjezd podnikání, podpora projektových 
záměrů s vazbou na evropské zdroje 
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Podpora měst a obcí – dotační programy 

Zaměřujeme se na podporu příznivých podmínek  
pro rozvoj obcí a měst v MSK. 

 

Připravované programy pro rok 2018: 

 Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského 
kraje 

 Program na podporu přípravy projektové dokumentace 

 Program podpory financování akcí realizovaných v rámci 
evropských a národních zdrojů 

 Finanční nástroj JESSICA 
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Finanční nástroj JESSICA 
 MSK připravuje 2. etapu fungování Finančního nástroje JESSICA v MSK 

 Podpora projektů formou zvýhodněných úvěrů  
(např. nízká úroková sazba, delší doba splatnosti, odložení splátek, 
jednorázová splátka bez sankce, formy zajištění) 

 Podpora projektů realizovaných veřejnými subjekty 

 Možná témata podpory: 

 projekty energetických úspor ve městech 

 městské / kvaziměstské průmyslové zóny 

 nové zóny pro bydlení 

 prostory pro MSP - startovací dílna / startovací kancelář 

 parkování ve městech (včetně chytrých technologií) 

 startovací byty 

 a další (vhodné v souvislosti s využitím brownfields) 
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Podpora regionálního rozvoje MSK 
 ze strany kraje připravovány a realizovány projekty v oblasti 

školství, sociální, zdravotnictví a dopravy za cca 5 mld. Kč 
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Oblast dopravy na území MSK:  

 připravované projekty: 1,337 mld. Kč 

 předložena žádost o dotaci: 247,2 mil. Kč 

 schváleno k financování: 51,5 mil. Kč 

 zahájena fyzická realizace: 290 mil. Kč 

 realizace ukončena: 35 mil. Kč 

 
 

Připravované investice v oblasti 
dopravy pro rok 2018 na Těšínsku: 

 Generální oprava průtahu silnice č. II/468 
městem Karvinská/Jablunkovská a 
propojení města s Třincem (průmyslová 
zóna Baliny), konkrétně dokončena 
příprava: 

a) Silnice II/468 Třinec - ul. Nádražní a 
Těšínská k MUK I/11, vč. zárubních zdí, 
realizace III.Q 2017/2018 

b) Rekonstrukce silnice II/468 Český Těšín, 
realizace III.Q 2017/2018 
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Priority Moravskoslezského 
kraje k podpoře rozvoje 

cestovního ruchu 
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Cestovní ruch v Moravskoslezském kraji 

 

 

Stručná statistika: 

 

 

 

 

 
      Zdroj: ČSÚ 

 

 
 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017  
(1. pololetí) 

698.746 698.211 703.009 775.047 822.875 415.715 

545.718 540.988 542.734 595.002 641.464 327.250 

153.028 157.223 160.275 180.045 181.411 88.465 
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Podpora cestovního ruchu -  
    dotační programy kraje 
  
 

 Podpora systémů destinačních managementů turistických oblastí 
(vyhlášeno únor 2017) 

 Úprava lyžařských běžeckých tras v MSK (vyhlášeno červenec 2017) 

 Podpora cestovního ruchu v MSK (v minulosti Podpora turistických 
oblastí v MSK) – vyhlášeno duben/květen 2017 

 Podpora technických atraktivit v MSK (vyhlášeno duben/květen 2017) 

 Podpora turistických informačních center v MSK (vyhlášeno duben/květen 

2017) 

 V roce 2018 se plánuje vyhlášení v obdobných termínech + nový 
dotační program zaměřený na podporu cykloturistiky 
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Prezentace kraje na veletrzích a akcích 
v rámci ČR a zahraničí 

 veletrh Holiday World, Praha 
 

 Jizerská 50 – Liberec 
 

 veletrh Dovolená a Region, Lázeňství Ostrava 
 

 víkendové akce FAJNEHO LÉTA na TECHNOTRASE 
 

 cyklozávody v rámci projektů Beskydská a Jesenická magistrála 
 

 běžecké závody v rámci projektů Beskydská a Jesenická magistrála 
 

 Gastrofestival „Jak šmakuje Moravskoslezsko“ 

 veletrh ITF Slovakiatour Bratislava 

 WTM London 

 prezentace na veletrzích a akcích podporující cestovní ruch v partnerských regionech MSK 

např. na Slovensku,  v Polsku, v Rusku apod. 
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Jaké území můžeme oslovit  
v okruhu 150 km od Ostravy? 

Moravskoslezský  

= 1.213 tis. obyvatel 

Okr. Olomouc, Přerov a Prostějov  

= 474 tis. ob 

Okr. Vsetín, Kroměříž a Zlín  

= 442 tis. ob  

Opolské vojvodství  

= 1.037 tis. ob 

Slezské vojvodství  

= 4.654 tis. ob 

Malopolské voj.  

= 3.279 tis. ob 

Žilinský kraj  

= 690 tis. ob 

Potenciál pro náš kraj 
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DĚKUJI ZA POZORNOST 
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