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Bohatší kraj 

Cíl: Zajistit dostatečné zdroje pro 

spolufinancování užitečných EU projektů 

Strategie hospodářské restrukturalizace – 

schválen Akční plán Strategie pro ÚK, MSK, A 

KVK (RESTART), který by měl urychlit proces 

hospodářské restrukturalizace 

 

Kraj doposud předložil žádosti o dotaci z 

evropských prostředků k 94 projektům za cca 

3,2 mld. Kč. Z toho zatím 75 projektů za 2,2 mld. 

Kč realizováno nebo schváleno 

 

Příprava na programové období EU 2021+ 

 

Aktivity v programovém období  

2014 - 2020 



Podpora regionálního 

rozvoje v okrese 

Nový Jičín 

Příprava a realizace projektů ze 

strany MSK z prostředků EU  

v oblasti školství, sociální, 

zdravotnictví, dopravy aj. celkem 

za 7,67 mld. Kč (169 projektů) 

Odvětví (počet 

projektů) 

Předpokládané 

výdaje (tis. Kč) 

Školství (5) 109 402 
sociální věci (5) 50 146 
Zdravotnictví (1) 75 000 

Kultura (5) 329 835 
cestovní ruch (1) 6 450 

životní prostředí (1) 1 600 
Doprava (4) 167 000 
CELKEM 739 433 

Z toho v okrese Nový Jičín: 

téměř 740 mil. Kč 
 

 



Podpora podnikání  

a investic v MSK 



Základní rozčlenění aktivit,  

kterými kraj podporuje 

podnikání a investice: 

Příprava 

podnikatelských 

nemovitostí 

Přímá 

dotační 

podpora 

Nabídka 

podnikatelských 

nemovitostí 

Péče  

o stávající 

investory/firmy 

Podpora  

příchodu nových 

investorů 



Dotační podpora  

podnikatelských subjektů 

Podpora podnikatelských subjektů 

v regionu ve všech fázích podnikání 

(doplňkově k evropským nebo 

národním zdrojům) 

Dotační programy pro rok 2018: 
 

Podpora podnikání v MSK 

(Alokace celkem 8 mil. Kč) 
 

 

Podpora stáží studentů ve firmách  

(Alokace celkem  5 mil. Kč) 
 

 



Program Podpora podnikání v MSK  
V současné době MSK ve spolupráci  

s MSIC připravuje podmínky 

na rok 2018  

 
 

Zamýšlená témata podpory: 
 

TechArt Voucher  

Startup Voucher 

SME Instrument Voucher 

Voucher na inovačního manažera 
 

Alokace: 8 mil. Kč 
 

Žadatel: Malý a střední podnik 
 

Kontakt: adam.skava@msk.cz 
 

 

V roce 2017 

podpořeno celkem  

13 subjektů ve výši 

3 mil. Kč 

mailto:adam.skava@msk.cz


Program Podpora stáží žáků  

a studentů ve firmách 

 Podpora lepšího uplatnění žáků a studentů 

na trhu práce v oblasti vybraných studijních 

oborů. 

 
 
Alokace:   5 mil. Kč (neinvestice) 

 

Žadatel:   Malý, střední i velký podnik z MSK 

 

Výše dotace:   Max. 300.000 Kč/ žadatel 

Výše podpory :  70 % malý a střední podnik, 50 % velký  

   podnik 
 

Příjem žádostí:  31.3. - 30. 4. 2018 

Doba realizace: 1. 4. 2018 – 30. 6. 2019 
 

Uznatelné nákl.: Odměna DPČ, DPP – mentor, student,  

   zákonné  odvody, cestovné a další…  
 

Kontakt:   veronika.mazurova@msk.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

V roce 2017 

podpořeno 23 projektů 

– 44 žáků a studentů 

ve výši 2,9 mil. Kč) 

mailto:veronika.mazurova@msk.cz


Dotační podpora  

měst a obcí  

Dotační programy  

pro rok 2018: 
 

Podpora obnovy a rozvoje venkova  

Moravskoslezského kraje (25 mil. Kč) 

 

Program na podporu přípravy  

projektové dokumentace (20 mil. Kč) 

 

Program podpory financování akcí realizovaných  

v rámci evropských a národních zdrojů (40 mil. Kč) 

 

Finanční nástroj JESSICA (až 200 mil. Kč) 

 

Zaměřujeme se na podporu 

příznivých podmínek pro rozvoj 

obcí a měst v MSK. 



Finanční nástroj JESSICA II 

MSK připravuje 2. etapu Finančního nástroje JESSICA v MSK 

(poskytování zvýhodněných úvěrů 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) 

 

 

V současné době probíhá nastavování podmínek a parametrů 
 

 



Podpora 

průmyslových zón 

Město Kopřivnice 17 000 000 Kč 
Zkvalitnění dopravní dostupnosti Průmyslového parku 

Kopřivnice 

 

V rámci přímé dotační podpory poskytl 

MSK individuální dotace na budování 

průmyslových zón a infrastruktury: 

Město Nový Jičín 10 000 000 Kč 
Pořízení projektové dokumentace  

na rozšíření infrastruktury 

Město Bruntál 10 000 000 Kč 
Rozšíření průmyslové zóny Bruntál - Sever 

Statutární město Opava 14 500 000 Kč 
Zkvalitnění dopravního napojení výrobního areálu 

Mondelez 

 



Nabídka podnikatelských nemovitostí 

Databáze www.invest-msr.com 
 

Brownfieldy, rozvojové plochy 

Průmyslové zóny 

Developerské projekty, kancelářské prostory 

Poskytování konzultací, aktivní vyhledávání lokalit dle požadavků 

investorů nebo zprostředkovatelů investice 

 

Jednání s městy a obcemi – identifikace nových lokalit 

 

Sběr dat, analýzy, statistiky 

http://www.invest-msr.com/
http://www.invest-msr.com/
http://www.invest-msr.com/


Péče o stávající investory 

Pravidelná komunikace  

s podnikateli, zaměstnavateli  

v regionu 
 

Setkávání v průmyslových zónách 

Snaha zjistit potřeby, vize, problémy 

Průzkumy a dotazníková šetření mezi 

firmami 

Marketingová prezentace  

úspěchů firem v kraji 

př. prezentace na veletrzích (EXPO, 

REAL, MIPIM, MSV, URBIS aj.) 

 

Investiční konference Invest MORE 



MSID      
(podpora investičního 

prostředí MSK) 

MSIC    
(podnikání a inovace) 

MS PAKT 
ZAMĚSTNANOSTI 
(podpora zaměstnanosti) 

Partnerský trojúhelník: 



Cíl 1: Lépe propojit podnikání s Vědou a 

výzkumem ke zvýšení úspěšnosti našich 

firem 

MSIC   

Podnikavější a 

zaměstnanější kraj 

Špičkové inovační centrum 

Péče o rozvoj inovačního ekosystému MSK 

Zajištění intenzivnějšího propojení 

podnikatelské a akademické sféry 

Podpora začínajících i fungujících firem 

Komunikace se zahraničními 

firmami/potencionálními investory do VaV 

Specializované poradenské služby na míru 

Rozvoj sdílených laboratoří 

 



Podnikavější a 

zaměstnanější kraj 

Cíl 2: Přívětivé podmínky k rozvoji podnikání 

pro stávající i nově příchozí investory 

MSID  

 

Databáze podnikatelských nemovitostí 

Podpora investičních příležitostí v MSK 

Aftercare 

Partnerem v mezinárodním projektu LUMAT – 

problematika brownfieldů 

Pravidelná setkání zástupců kraje s podnikateli 

Vyhlášení soutěže Lady Business, Chytrý kraj 

Konference Invest MORE  

Konference pro starosty měst a obcí 

 



Cíl 3: Zajistit informace o nabídce 

a poptávce na trhu práce  

Koordinace činností hlavních aktérů na trhu 

práce v MSK 

Zvýšení míry zaměstnanosti v regionu 

Realizace projektů schválených v rámci OP 

Zaměstnanost  

Aktivní účast v pozici koordinátora v programu 

„Duální vzdělávání“ 

MS Pakt zaměstnanosti 

Podnikavější a 

zaměstnanější kraj 

Spolupráce škol a zaměstnavatelů v MSK  

V roce 2017 podepsáno Memorandum o 

duálním vzdělávání 



Atraktivnější kraj 

Cíl: Lépe využít turistický potenciál 

kraje – rozmanitost krajiny a výhodnou 

polohu 

Společné Pustevny a Jeseníky 

 

Síť elektrokol v kraji 

 

Prezentace kraje v zahraničí a na domácí půdě 

 

ESUS TRITIA (příhraniční a mezinárodní spolupráce 

v oblasti rozvoje turismu v příhraničí) 

 

Rozvoj spolupráce na Arabském poloostrově 

(lázeňská a medicínská turistika) 

Aktivity v roce 2017 



Děkuji za pozornost. 

www.invest-msr.com 


