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KRAJ POMŮŽE OBCÍM A MĚSTŮM, OČEKÁVÁ TAKÉ JEJICH AKTIVITU
Rozvojové plány kraje směrem k obcím a městům, možnosti čerpání dotací od kraje a
především z EU, cestovní ruch a možnosti využití informačních databází kraje a
Agentury pro regionální rozvoj tak, aby prospěly i obcím – to byla hlavní témata
setkání náměstka hejtmana Martina Sikory a pořádající Agentury pro regionální rozvoj
v Ostravě. Setkání se zúčastnilo okolo 80 starostů a primátorů.
„Potřebujeme zpětnou vazbu a náměty z měst a obcí, abychom byli schopni nabídnout
v rámci evropských programů takové, které obce využijí a které jim prospějí. To platí ještě i
pro možnosti do konce tohoto plánovacího období- kraj si vede dobře, je v čerpání v rámci
republikového průměru nahoře. Pro období 2014-20 už máme připraveny projekty, s nimiž
chceme uspět,“ řekl náměstek hejtmana Martin Sikora. Starosty zajímaly především plány na
další modernizaci silnic druhé a třetí třídy přímo v obcích.
U cestovního ruchu je negativní vztah k regionu způsoben především mediálními výstupy o
špatném ovzduší – neinformovaní turisté se pak bojí přijíždět. Kraj se snaží přitáhnout turisty
do tradičních i nových oblastí neotřelou formou. Novou cestou, jak přitáhnout turisty ze
zahraničí, je aktivní práce Destinačního managementu Moravskoslezského kraje, který vznikl
letos pod ARR. DM už vytváří 30 produktových listů pro turisty ze zemí s námi sousedícími a
turisty ze západní Evropy a zemí bývalého Sovětského svazu. Balíčky nabídnou komplexní
pobyt a aktivity na území kraje, takže třeba cestovní kanceláře je mohou nabízet jako hotový
balíček.
Kraj chce rozšířit nabídku pro investory a podnikání také v obcích, a to jejich aktivním
zapojením do dostupných a již známých informačních zdrojů – nabídka šla ke starostům ze
strany ARR. „Byli bychom rádi, kdyby se obce více zapojily do aktivní tvorby krajských
databází volných ploch (brownfields) včetně nevyužívané volné občanské vybavenosti tak,
aby byly informace i na jednom místě. Zvýší se tím určitě šance na využití,“ upřesnila
ředitelka ARR Petra Chovanioková.
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