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Uzávěrka přihlášek je 14. srpna 2014. 
Další informace najdete na inovacnifirma.rismsk.cz
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Zájem základních škol v kraji je velký, podle ředitelů 

děti láká a baví všechno, co klade důraz na praxi. 

Firmy v Moravskoslezském kraji postrádají technicky 

vzdělané odborníky, a proto se všechny popularizač-

ní projekty ARR zaměřují na děti, kterým chtějí včas 

ukázat, že technické profese a řemesla jsou perspek-

tivní pro život. Dávno to neznamená práci špinavou a 

děti umí být i tvořivé a zábavné. 

Technika nás baví – popularizační projekt na podporu 

technického vzdělávání na školách v kraji - vyvrcho-

lila na konci března závěrečnou konferencí, kde byly 

vyhlášeny výsledky druhého ročníku soutěže o nej-

lepšího řemeslníka při práci a kde se potkaly děti z ví-

tězných škol. Soutěžní modely řemeslníků při práci, 

jak si je děti ze škol představují a jak je do soutěže 

vyrobily ze dřeva, hodnotila odborná porota a veřej-

nost. Vítězi podle odborné poroty se staly děti ze ZŠ 

Jarošova v Havířově s modelem pokrývače při práci 

na střeše, veřejnosti se při hlasování na webu nejvíce 

líbil kovář – výtvor týmu polské ZŠ Dr. Olszaka z Kar-

viné. Porota udělila i zvláštní cenu za citlivé vnímání 

života – za model řemeslníka s handicapem na in-

validním vozíku s názvem Bezbariérové modelářství 

Klement z dílny dětí ZŠ Heleny Salichové z ostravské 

Polanky nad Odrou. 

TECHNIKA S ARR
DĚTI BAVILA A BAVÍ

Projekt Agentury pro regionální rozvoj na podporu technického vzdě-
lávání na základních školách s názvem Technika nás baví vrcholí.
26. března byli oceněni autoři nejlepších řemeslných prací v soutěži na 
závěrečné konferenci projektu. 

pokračování na str. 8
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ze všech stran slyšíme stesky fi rem na ne-

dostatek technicky vzdělaných odborníků. 

Zájem studovat technické obory není tako-

vý, jaký by si fi rmy přály, klesal od 90. let na 

středních i vysokých školách spolu s nárůs-

tem humanitních oborů a jejich absolventů. 

Po roce 2000 se trendy začaly lehce měnit, 

ale pořád je to málo. Z 35 tisíc zájemců o vy-

soké školy humanitního zaměření jich v Čes-

ku v září začala studovat ani ne polovina, při-

tom techniky vzaly po loňských přijímačkách 

90 % zájemců.

Naše agentura několik let nabízí popularizač-

ní programy a motivujeme už děti na základ-

ních školách k tomu, aby si vybíraly řemes-

la, technické anebo přírodovědné obory. Je 

v nich perspektiva dobré práce – náš kraj je 

prostě průmyslový. My jsme zvolili Komen-

ského metodu škola hrou a daří se, děti to 

baví. Jeden úspěšný projekt končí, další dva 

běží, více najdete v tomto čísle. Zájem škol 

o zapojení je velký a jsme rádi, že lektoři na-

šich workshopů ze středních škol nám hlásí: 

děti ze základek, které si s námi hrály v rámci 

vašeho projektu, máme dnes mezi studenty!

Petra Chovanioková
ředitelka Agentury pro regionální rozvoj

O dotace na ekologické kotle na tuhá paliva byl 
v poslední výzvě takový zájem, že Moravskoslezský 
kraj musel příjem žádostí předčasně ukončit. Žá-
dosti doručené po 24. únoru byly automaticky vy-
řazeny. Do konečného termínu přitom zbývaly ještě 

čtyři měsíce. „Zájem byl obrovský a to je nakonec 
dobře,“ komentoval hejtman kraje Miroslav Novák. 
Občané, kteří o dotaci požádali, dostanou nejpozději 

do čtyř měsíců od podání žádosti vyrozumění, zda jim 

fi nance na nový kotel budou poskytnuty.

21. ledna proběhl na Vysoké škole báňské – Fakultě 

stavební seminář Regenerace lokalit brownfi elds v Mo-

ravskoslezském kraji, který byl pořádán Agenturou pro 

regionální rozvoj, a.s., Agenturou pro podporu podni-

kání a investic CzechInvest společně s VŠB-TU Ost-

rava, Fakultou stavební. Na akci dorazily čtyři desítky 

účastníků a byly představeny nejen aktivity obou agen-

tur v oblasti podpory regenerace lokalit brownfi elds 

a jejich databázové systémy, ale také končící projekt 

VŠB-TU Ostrava Partnerství pro české brownfi eldy. Na 

semináři byly nastíněny 

i možnosti fi nancování 

brownfi eldů v aktuálním 

programovém období 

společně s výhledem 

na možnosti získání fi -

nancí v období novém.

KOTLÍKOVÉ DOTACE – 60 MIL. 
VYČERPÁNO ZA SEDM TÝDNŮ

LEDEN VE ZNAMENÍ 
BROWNFIELDS

Kalendář akcí
podívejte se na www.arr.cz

http://podnikatel.kr-moravskoslezsky.cz Areál Barbora

Miroslav Novák, hejtman 
Moravskoslezského kraje
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„Vymezili jsme dva typy programů, kterými chceme 

povzbudit především zaměstnanost a konkurence-

schopnost fi rem,“ říká v rozhovoru pro ARR News ná-

městek hejtmana Martin Sikora. 

Na co se letošní podpora podnikání tedy zaměří?

První typem podpory jsou inovační vouchery, ty kraj 

nabízí od roku 2009. Jde o podporu spolupráce fi -

rem s vysokými školami nebo výzkumnými pracovišti. 

Základem je transfer znalostí neboli přenos nových 

vědeckých či technologických poznatků do podni-

katelské sféry. Cílem je podpořit spolupráci v oblasti 

výzkumu, vývoje a inovací. Podpora je maximálně ve 

výši 300 tisíc korun s tím, že spolufi nancování závisí na 

velikosti podniku – 45 procent si zaplatí střední podnik, 

35 procent malá fi rma. Pokud už podnik inovační vou-

cher od Moravskoslezského kraje v minulosti dostal, je 

kofi nancování vyšší – až 65 procent.

Druhou možností jsou dotace na každé nově vytvořené 

pracovní místo výzkumníka ve výzkumné a vývojové 

činnosti podniku, vzniklé po 1. lednu 2014. Cílem je 

podpořit vlastní výzkumné a vývojové aktivity v malých 

a středních podnicích a zároveň jejich spolupráci s uni-

verzitami, výzkumnými ústavy, případně dalšími pod-

niky v oblasti výzkumu a vývoje, zkrátka opět v inova-

cích. Jeden žadatel může dostat až 300 tisíc na jedno 

vytvořené pracovní místo, přičemž takové místo musí 

udržet aspoň dva roky.

To ale nejsou jediné možnosti, které malí a střední 
podnikatelé mají, jak fungují mikropůjčky nebo tzv. 
start-ups podpora?

Fond mikropůjček zkoušíme, před dvěma měsíci jsem 

předával šek první fi rmě Neuro-media. Mikropůjčky 

jsou určeny především mladým inovativním fi rmám na 

start podnikání nebo vývoj a implementaci inovativních 

technologiií a produktů – to byl i případ první fi rmy. 

Tady si lze na výhodný dvouprocentní úrok půjčit až 

půl miliónu korun. Půjčky testujeme a je vidět, že pod-

nikatelé stále mají zájem spíše o dotace a půjček se 

bojí, i když ty naše jsou nesrovnatelné s bankovními. 

Pro banky jsou nové fi rmy neznámé a rizikové a větši-

nou je jako žadatele o úvěry odmítají.

A konečně je možné získat podporu pro formu tzv. 

start-ups, tady jsme prodloužili možnost žádat o do-

taci až do června 2014 a jde o pomoc začínajícím ino-

vativním malým fi rmám především v podnikatelských 

inkubátorech, nebo studentům středních a vysokých 

škol, kteří do jednoho roku od absolutoria založí malou 

fi rmu s inovativním programem.

Podmínky grantů a půjček jsou na webu Moravsko-

slezského kraje: verejna-sprava.kr-moravskoslez-
sky.cz/granty_vyhlasene.html

Podpora inovativního
podnikání má zelenou

Moravskoslezský kraj podpoří i letos malé a střední podnikání – 
firmám pomůže dotacemi mj. v programu „Podpora podnikání
v Moravskoslezském kraji 2014“.

Martin Sikora, náměstek 
hejtmana Moravskoslezského 
kraje
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Společnost ARGUTEC přihlásila do soutěže přístroj 

na rozpoznání povrchových vad transformátorových 

pásů válcovaných za studena systémem strojového 

vidění. Zabývá se systémy pro kontrolu kvality výroby, 

a to bez účasti lidského faktoru, čímž eliminuje chyby 

a subjektivní posuzování. 

Ostravský DEVIMEX se soustřeďuje především na ap-

likace nových možností recyklace již vyřazených válců 

z hutních válcoven novými postupy jejich překováním. 

Firma Devimex úzce spolupracuje s  Fakultou meta-

lurgie a materiálového inženýrství (FMMI) a ke svým 

účelům využívá laboratoř Regionálního materiálové-

ho a technologického výzkumného centra (RMTVC) 

v Podnikatelském inkubátoru VŠB–TU Ostrava, včet-

ně exkluzivního přístrojového vybavení.

Firma FLTC EUROPE přihlásila do soutěže demon-

strátor adaptivních světlometů pro osobní automobil. 

V nové fi rmě od roku 2013 pracuje 16 lidí. V oblasti 

náročných měření světlometů fi rma využívá laborator-

ního zázemí VŠB–TU Ostrava a mezi absolventy VŠB 

aktivně vyhledává zaměstnance. 

Měřící systém Dynamag fi rmy INSET je bezkontaktní 

a je určen k měření mechanických sil a napětí v před-

pjatých ocelových částech železobetonových kon-

strukcí, závěsných mostů a zemních kotev. Odborní-

ci v INSET  jej vyvíjeli 20 let a funguje poslední tři roky.

Firma IVITAS vyvinula energeticky úsporný ventilá-

torový mlýnský okruh. Společnost se zaměřuje na 

projektování technologických celků pro elektrárny 

a teplárny. Na trhu existuje již od roku 1996 a nyní za-

městnává více než 40 lidí. Prototyp ventilátorového 

mlýnského okruhu byl uveden do zkušebního provozu 

v elektrárně Mělník v listopadu 2011.  

Experti v OCHI-INŽENÝRING se zabývají výzku-

mem, vývojem, projektováním a realizací hydraulic-

kých a mechatronických systémů.  Letecké simuláto-

ry slouží k výuce budoucích pilotů, simulaci leteckých 

fází od startu až po přistání včetně turbulencí, různých 

typů nehod, ztráty vztlaku nebo pádu. Simulátory jsou 

unikáty – podobné zařízení dokáže vyrobit jen 5 fi rem 

na světě, druhá je z Německa a další tři z USA.  

Firma TECHNOSVAR funguje od roku 1990 a zabývá 

se strojírenskou, kusovou, ale také sériovou výrobou. 

Vyrábí testovací a laboratorní komplexy, zkušební za-

řízení, přístroje pro výzkum a vývoj pro velké hutní, vý-

robní a strojírenské fi rmy v kraji. Pro VŠB–TU Ostrava 

vybudovala laboratorní trať pro simulaci intenzivního 

válcování a termomechanické zpracování dlouhých 

výrobků laboratorním způsobem.

INOVAČNÍ
FIRMY

MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2013 
Z HUTNICTVÍ A STROJÍRENSTVÍ

V novém „třídílném seriálu“ představujeme 22 úspěšných firem, 
přihlášených do 1. ročníku soutěže Inovační firma Moravskoslez-
ského kraje 2013. První díl věnujeme hutnictví a strojírenství.

AKTUÁLNĚ:
VÍTĚZ SOUTĚŽE
INOVAČNÍ FIRMA
MSK 2013:
FIRMA MEPAC 
Z TŘINCE, SE 
DOSTALA DO 
FINÁLE NÁRODNÍ 
SOUTĚŽE ČESKÁ 
INOVACE. 

www.rismsk.cz
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Inovačního Oskara v minulém roce získala třinecká fi r-

ma MEPAC se svým mobilním laserovým gravírovacím 

systémem, který slouží k označování nejrůznějších fo-

rem a nástrojů, a to bez ohledu na jejich rozměr, hmot-

nost či tvar. 

Druhý ročník soutěže je určen živnostníkům, malým, 

středním a nově také velkým fi rmám, které budou moci 

přihlásit své inovativní výrobky, technologie či služby 

s již patrnými výsledky na trhu. Vítězná fi rma z každé 

kategorie získá 50 tisíc korun.

Nosnými kritérii budou nově vytvořena pracovní místa, 

investiční návratnost projektu, ale také rentabilita pro-

duktu. Uzávěrka přihlášek je 14. srpna 2014. Podmín-

ky soutěže naleznou zájemci na webových stránkách 

inovacnifirma.rismsk.cz.

Kontaktní osobou je: Ing. Pavla Švancerová,

svancerova@arr.cz, 731 505 949

STARTUJE DRUHÝ ROČNÍK 
SOUTĚŽE INOVAČNÍ FIRMA 
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 

V loňském roce Moravskoslezský kraj poprvé vyhlásil soutěž Inovační firma MSK. 
Hned první ročník příjemně překvapil nejen počtem 22 účastníků, ale i tím, že na-
prostá většina přihlášených firem je špičkou nejen u nás, ale i ve světě. Moravsko-
slezský kraj v březnu vyhlásil ročník druhý. Organizací soutěže je opět pověřena 
krajská Agentura pro regionální rozvoj.

Únorový ostravský workshop k mezinárodnímu projektu ETTBio (Efek-
tivní transfer technologií v oboru biotechnologií) měl podtitul Strate-
gické směry rozvoje biotechnologií v MS kraji uplatněním zahraničních 
praktik a založením biotechnologického klastru.

ETTBio – CESTA I K LEPŠÍ LÉČBĚ

Experti se shodli na tom, že je nutná podpora těch-

to nových odvětví i ze strany poskytovatelů dotací 

- včetně EU. Moravskoslezskému kraji pomáhá prá-

vě evropský projekt ETTBio, který umožňuje výměnu 

zkušeností mezi sedmi evropskými zeměmi a deseti 

výzkumnými pracovišti a zavádění toho nejlepšího ze 

západních zkušeností k nám. Vedoucím partnerem 

projektu je Technická univerzita v Drážďanech, koordi-

nátorem za MSK je ARR. 

V MSK by měl vzniknout biotechnologický klastr pro 

lepší spolupráci, koordinaci výzkumných činností i vý-

měny poznatků z praxe. Na workshopu byly představe-

ny zahraniční osvědčené postupy k podpoře transferu 

technologií v biotechnologiích, které budou v modifi -

kované podobě uplatněny v MSK: vzdělávací program 

Technologické podnikatelství (Belgie), kterého by se 

měly ujmout zdejší vysoké školy a Seed fond pro inova-

tivní start-ups a spin-offs (Velká Británie). 

Lídrem v propagaci nové léčby využívající biotechnolo-

gií, tzv. regenerativní medicíny, je v regionu především 

Fakultní nemocnice Ostrava. Problematice se věnují 

také VŠB-TU Ostrava, Lékařská fakulta Ostravské uni-

verzity a Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě. Vedle 

těchto výzkumných institucí působí v kraji také fi rmy 

v sektoru farmacie např. TEVA Pharmaceuticals ČR, 

s.r.o. (výroba léčiv a aktivních farmaceutických substan-

cí), Mölnlycke Healthcare, s.r.o. (výroba hygienických 

prostředků pro nemocnice) a Walmark, a.s. (výroba léčiv 

a potravinových doplňků). 
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Velký svět techniky v Dolní oblasti Vítkovic - minulost, současnost a budoucnost techniky

Velký svět techniky aneb Science and Technology Centrum ukazuje vědu a techniku jako zábavnou hru 
a opravdové dobrodružství. Na celkem 14 000 metrech čtverečních odkrývá tajemství vědeckotechnického 
vývoje od daleké minulosti až po tu nejmodernější současnost.

svet-techniky-ostrava.cz

Tajuplná věda, zajímavosti ze světových výzkumů i nápady technic-

kých oborů se představují ve zbrusu nové budově Velkého světa tech-

niky v areálu Dolní oblasti Vítkovic v Ostravě.

Malí i velcí objevitelé tady přijdou na kloub fungování města nebo 

lidského těla, strojem času se proletí třeba do pravěku k mamutům, 

pochopí, jak funguje rádio, co je to duha nebo jak může loď plout po 

moři. Architektonicky skvostná stavba předního českého architekta 

Josefa Pleskota a jeho AP ateliéru v sobě ukrývá špičkově vybavené 

učebny, přednáškové sály, kinosál s kapacitou 200 diváků, moderní 

technologické a audiovizuální vybavení. „S kinosálem sousedí i tak-

zvaný show and demo prostor. Jedná se o přednáškový sál s hle-

dištěm a pódiem, kde může probíhat výuka s interaktivními pokusy 

a hrami. Dalo by se to nazvat divadlo vědy a techniky,“ popsal ředitel 

Světa techniky Jakub Švrček. V současnosti je dokončená samotná 

stavba, přičemž zanedlouho se rozjede realizace expoziční a interié-

rové části. I když zatím není známá konkrétní podoba exponátů, už 

Třetí ročník akcí na podporu industriální turistiky v kraji 

s názvem FAJNE LÉTO se uskuteční letos na objektech 

TECHNO TRASY ve víkendových dnech od 14. 6. do 

6.  7. 2014 v čase od 14 do 18 hodin, úzkokolejka z Tře-

mešné do Osoblahy pak nabídne program od 12 do 

16 hodin. Připraveny jsou opět koncerty, živá vystou-

pení, ukázky techniky, netradiční prohlídky expozic za 

zvýhodněné ceny, ochutnávky gastronomických spe-

cialit  z kuchařky Jak šmakuje Moravskoslezsko a také 

soutěže o ceny. Majitelé a správci památek si návštěv-

nost za poslední dva roky pochvalují, školy pak mohou 

svým žákům nabídnout motivační soutěže a výlety za 

industriálním a řemeslným dědictvím. 

So 14. 6. 2014 Dolní oblast Vítkovice                                        
So 14. 6. 2014 Kosárna v Karlovicích                                        
Ne 15. 6. 2014 Pivovar Radegast v Nošovicích                         
So 21. 6. 2014 Pěchotní srub „Na Trati“ u Bohumína                   
Ne 22. 6. 2014 Hasičské muzeum města Ostravy                      
So 28. 6. 2014 Úzkokolejná dráha Třemešná-Osoblaha             
So 28. 6. 2014 Areál čs. opevnění Hlučín-Darkovičky                                       
Ne 29. 6. 2014 Důl Michal NKP                                                  

Ne 29. 6. 2014 Vagonářské muzeum ve Studénce                     
So 5. 7. 2014 Technické muzeum TATRA Kopřivnice               
Ne 6. 7. 2014 Landek Park  
Ne 6. 7. 2014 Vodní mlýn Wesselsky       

FAJNE LÉTO 2013
na fotografi ích

t l d í d

Přijďte si užít
FAJNE LÉTO!

Více informací na 
technotrasa.arr.cz nebo 
www.technotrasa.cz
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V současném programovacím období EU si kraj vede 

dobře, je v čerpání v rámci republikového průměru 

dost nahoře. „Potřebujeme ale zpětnou vazbu a námě-

ty z měst a obcí, abychom byli i v následujících letech 

schopni připravit do evropských programů takové pro-

jekty, které obce využijí a které jim prospějí. Už v tuto 

chvíli ale máme pro období 2014-20 nachystány pro-

jekty, s nimiž chceme uspět,“ řekl náměstek hejtmana 

Martin Sikora. Starosty na setkání zajímaly především 

plány kraje na další modernizaci silnic druhé a třetí tří-

dy přímo v obcích.

Kraj chce rozšířit nabídku pro investory a podnikání 

také v obcích, a to jejich aktivním zapojením do do-

stupných 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 (brownfi elds) včetně nevyuží-

vané volné občanské vybavenosti tak, aby byly infor-

mace na jednom místě. Zvýší se tím určitě šance na 

využití,“ upřesnila ředitelka ARR Petra Chovanioková.

Počty turistů přijíždějících do kraje kolísají. Kraj se sna-

ží přitáhnout turisty do tradičních i nových oblastí ne-

otřelou formou a přiblížit jim region jinak. Novou ces-

tou, jak přitáhnout turisty ze zahraničí, je aktivní práce 

Destinačního managementu Moravskoslezského kraje, 

který vznikl letos pod ARR. Destinační management už 

na třech veletrzích představil 14 produktových listů vy-

tvořených pro turisty ze Slovenska, Německa a Polska. 

Produktové listy nabídnou komplexní pobyt a aktivity 

na území kraje, takže například cestovní kanceláře je 

mohou nabízet jako hotový balíček. 

svet-techniky-ostrava.cz

Rozvojové plány kraje směrem k obcím a městům, možnosti čerpání 
dotací především z EU, cestovní ruch a možnosti využití informačních 
databází kraje a Agentury pro regionální rozvoj tak, aby prospěly i ob-
cím – to byla hlavní témata březnového setkání náměstka hejtmana 
Martina Sikory a pořádající Agentury pro regionální rozvoj v Ostravě se 
starosty a primátory obcí a měst v kraji. Setkání se zúčastnilo téměř 80 
starostů a starostek.

KRAJ POMŮŽE OBCÍM
A MĚSTŮM, OČEKÁVÁ TAKÉ 
JEJICH AKTIVITU

teď je jasné, že na ploše 14 000 metrů čtverečních vyros-

tou celkem čtyři světy s trvalými expozicemi a jeden svět 

určený pro výstavy dočasné. Stálicemi bude Dětský svět, 

Svět vědy a objevů, Svět civilizace a Svět přírody. Ten bude 

rozlohou největší, zabere celé jedno patro a taky venkovní 

zahradu. 

Velký svět techniky v číslech

Výkopové práce – 42 000 metrů krychlových

Beton – 15 000 metrů krychlových

Skleněná fasáda – 1 700 metrů čtverečních

Počet skleněných tabulí – 150 kusů

Hmotnost jedné skleněné tabule – 750 kilogramů

Plocha jedné skleněné tabule – 4,1x2,6 m

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. 
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„Žáci 6. až 9. tříd z 25 základních škol v Moravskoslez-

ském kraji jezdili dva roky na exkurze do zajímavých fi rem, 

dovednosti získávali během elektrodnů, které pro nás při-

pravovali pedagogové z ostravské Střední školy elektro-

techniky a informatiky, zažili si vícedenní workshopy v pří-

rodě, součástí soutěží byly i technické kvízy na portálu 

projektu. První soutěž o nejhezčí auto byla velmi úspěšně 

představena v ostravském obchodním centru, kde ji viděly 

tisíce lidí. Druhou soutěží o nejlépe vyrobeného řemeslníka 

ve svém pracovním prostředí projekt symbolicky uzavírá-

me. Vše jsme plánovali s důrazem na praxi - prostě to byla 

škola hrou, všechny aktivity podpořily tvořivost dětí,“ shr-

nula aktivity programu ředitelka ARR Petra Chovanioková. 

„Projekt Technika nás baví letos v červnu po dvou letech 

skončí, navazujeme na dřívější Region4Tech. Akcí se 

zúčastnilo 2211 žáků a 110 učitelů z 25 základních škol 

v kraji. Zájem byl vyšší než u předchozího projektu, proto-

že děti si opravdu netradičně zkoušely vše v praxi, nebyla 

to teorie, ale spíše hra,“ popsala ředitelka Petra Chovanio-

ková a připomněla, že hojně navštěvovaný je web projektu 

povolaniprozivot.cz, že exkurze nebo workshopy v pří-

rodě měly vždycky plno a že se díky penězům z unie poda-

řilo také vybavit dílny u dvou partnerských základních škol. 

K projektu už Agentura pro regionální rozvoj přidala mezi-

národní Česko Slovensko má technický talent – pro-

gram zaměřený na stavebnictví a elektrotechniku, určený 

pro žáky škol ze Žilinského a Moravskoslezského kraje. 

Další projekt – Řemesla nás baví je orientovaný na po-

pularizaci tradičních řemesel žádaných trhem práce. „Ze 

strany škol je zájem velký, už při předchozích projektech 

byli učitelé mile překvapeni tím, že děti mají opravdu zájem 

o praxi a baví je vyrábět, zkoušet, hrát si a vidět výsledky,“ 

doplnila ředitelka Chovanioková.

„Firmy v kraji si stěžují na nedostatek kvalifi kovaných 

a zdatných řemeslníků takže výběr takové profese žákům 

zaručí dobrou práci a tedy perspektivní budoucnost. Zá-

jem musíme trvale podporovat na všech stupních škol,“ 

připomíná náměstkyně hejtmana Věra Palková. „Tech-

nické a přírodovědné obory nebo řemesla na našich 

středních školách se daří obsazovat v posledních letech 

v podstatě stejnými počty žáků, což znamená, že je zde 

spíše nárůst, protože dětí na středních školách stále ubý-

vá,“ doplnila náměstkyně hejtmana s tím, že letos studuje 

technicky zaměřené obory na středních školách v Morav-

skoslezském kraji 16 748 žáků z celkového počtu 57 468 

studentů středních škol.

TECHNIKA S ARR DĚTI BAVILA A BAVÍ

V měsících květnu a červnu 2014 nabízí ARR bezplatné semináře zaměřené na podnikání v malých 
a středních fi rmách, konají se v prostorách ARR v Ostravě, Na Jízdárně 7, vždy od 8.30 do 16.30 hodin:

7. května Podstata a východiska rizikového kapitálu – Lektor Ing. Jan Jůzl

21.–22. května Procesní inovace – Lektor: Ing. Dušan Jeřábek

27.–28. května Venture kapitálové fondy – Lektor: Ing. Ivan Chodák

5. června Kapitálové akvizice, IPO – Lektor: Ing. Ivan Chodák

10. června Veřejné zakázky komplexně od A do Z na podlimitní řízení – Lektor Ing. Jiří Zapletal

11.-12. června Business Angels, Seed a Pre-Seed fondy – Lektor Ing. Jan Jůzl

17.–18. června Příprava fi rem na vstup investora rizikového kapitálu – Lektor: Ing. Jiří Kubica

Více informací o seminářích a možnost registrace v kalendáři akcí na www.arr.cz.

SEMINÁŘE ARR V KVĚTNU A ČERVNU 2014
Kompetence pro inovace 

pokračování ze str. 1

ozvoj přidad lala mmezezi-

cký talent – pro-t
otechniku

l

 

1. místo internetového 
hlasování - kovář

1. místo dle odborné
komise – pokrývač


