


EKONOMICKÁ SITUACE 

 A SMĚŘOVÁNÍ 

MORAVSKOSLEZSKÉHO REGIONU 



EKONOMICKÁ SITUACE  

V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI 

Průmyslový region s dlouholetou tradicí 

Stále prochází procesem restrukturalizace 

 

„Zeštíhlování a optimalizace tradičních odvětví“  

Důlní průmysl, hutnictví, strojírenství, energetika 

 

Rozvoj nových perspektivních sektorů – prostor pro 

nové investice 

Automobilový průmysl, IT, elektrotechnika, biotechnologie… 



“GET MORE TIME 

FOR COFFEE  

BECAUSE YOU  

CAN USE THE AIR  

TRANSPORT.” 

 

HDP 

(2015*) 

398 954 mil. Kč 

Počet 

obyvatel 

1 217 676 

 

Airport with  

a runway suitable  

for landing the  

largest transport  

planes. 

Míra 

Nezaměstnanosti 

9,14 % 

Hrubá mzda 

5/2015 

23 502 Kč 

Podíl MSK 

na HDP ČR:  

9,8 % 



PODPORA INVESTIC  

V MORAVSKOSLESZKÉM KRAJI 

Vytváření podmínek pro podnikání 

Rozvoj průmyslových zón a brownfields 

 

Snaha přilákat nové investory 

Prezentace volných ploch v průmyslových zónách a 

brownfieldech v tuzemsku a v zahraničí 

 

Spolupráce s Agenturou pro regionální rozvoj  

a Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest 

Poskytování informací týkající se podnikatelského prostředí v 

kraji, vyhledávání vhodných lokalit pro umístění investice 

 

 

 

 



INVESTIČNÍ PROJEKTY V ROCE 2014 

Nejvyšší počet investičních projektů 

1. Moravskoslezský kraj (26) 

2. Jihomoravský kraj: (19) 

3. Ústecký kraj: (19) 

14. Vysočina: (2) 

Nejvyšší počet nových pracovních míst  

1. Moravskoslezský kraj (3 851) 

2. Ústecký kraj (3 231) 

3. Středočeský kraj (2 349) 

14. Vysočina (16) 

Výše investic směřující do MSK v roce 2014 činí 15 890,79 mil. Kč 

4 z 10 nejvýznamnějších investic dle výše investice v ČR za rok 2014 

umístěno v MSK (Brose CZ, Hyundai Mobis, AL Invest Břidličná a.s., 

Mölnlycke Health Care ProcedurePak) 

 

ZPROSTŘEDKOVÁNO AGENTUROU CZECHINVEST 

 



BROWNFIELDS 

Databáze brownfieldů Moravskoslezského kraje nabízí 

celkem 93 ploch k dalšímu využití. 

 

Snaha zatraktivnit brownfieldy pro investory jako lokality 

vhodné k umístění investičních projektů 

 

V programovém období 2007-2013 MSK poskytl dotaci na 

předprojektovou přípravu ve výši 16 638 700 Kč 

 

Oceněný brownfield - Průmyslová zóna František 

1. místo v soutěži Podnikatelská nemovitost roku 2009 

POTENCIÁL DALŠÍHO ROZVOJE KRAJE  



KAM MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ  

SMĚŘUJE? 

V důsledku očekávaného uzavírání dolů se MSK snaží o 

zvýšení potenciálu k vytvoření nových pracovních míst 

(Příprava strategické průmyslové zóny Barbora)  

 

Snaha o obnovení programu MMR Podpora rozvoje 

pracovních příležitostí na území Ústeckého a 

Moravskoslezského kraje (V minulém programovém období 

MSK čerpal dotaci 200 mil.) 

 

Kraj bude i nadále podporovat příchod nových investorů  

 

Vzájemná spolupráce s obcemi a vlastníky průmyslových zón 

a brownfields – společná nabídka 

 

 

 

 

 

 



DALŠÍ PODPORA INVESTIC  

V MORAVSKOSLESZKÉM KRAJI 

MSK připravuje nové schéma Investiční pobídky (IP) formou 

individuálních dotací – doplněk národního systému IP 

• Podpora investorů, kteří nedosáhnou na národní IP 

• Hlavním záměrem je podpora vzniku nových pracovních 

míst a podpora zvyšování kvalifikace 

• Cílem je podpořit místní podnikatele, rozšiřující svou výrobu 

• Formy pobídky: 

– Hmotná podpora na vytvořené pracovní místo  

– Hmotná podpora na školení zaměstnanců 

 

 

 

 

 



Děkuji za pozornost. 


