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VZDĚLÁVÁNÍ V INOVACÍCH
UŽ POTŘETÍ - KOMPETENCE
PRO INOVACE 3

Soutěž byla určena živnostníkům, malým a středním 

fi rmám, které přihlašovaly své inovativní výrobky, 

technologie či služby, které už zákazníci znají a kte-

ré mají úspěch na trhu, výborně fungují a jsou nejen 

u nás, ale také v širším světovém měřítku výjimečné. 

Soutěž byla určena pro ty, kteří zvyšují také konku-

renceschopnost Moravskoslezského kraje ve světě. 

Důležitým kritériem bylo vytvoření nových pracovních 

míst, investiční návratnost projektu nebo to, že při-

hlášený projekt či nový výrobek nesmí být starší tří 

let. „Nenápadných fi rem na světové úrovni tady v kraji 

máme dost, jen se o nich mezi lidmi zatím málo ví. 

Soutěž je rozhodně pomůže zviditelnit - patří oprav-

du ke špičce v inovacích v republice, v Evropě a ve 

světě,“ řekl náměstek hejtmana kraje Martin Sikora.

„Porota hodnotila široké spektrum zaměření fi rem 
i produktů - například nové potraviny (mimochodem 

i už oceněné na speciálních soutěžích), progresívní 

procesy řízení, unikátní světlomety pro auta, které si ři-

dič nastaví sobě na míru, přístroje pro přesnou mecha-

niku a nebo měřící systémy pro stavebnictví. Přihláše-

na byla také jediná česká technologie, která umožňuje 

řízení domácnosti, počítače nebo spotřebičů myší 

ovládanou ústy, nebo speciální židle, které jsou přizpů-

sobeny tělesné konstituci sedícího,“ přiblížila ředitelka 

ARR Petra Chovanioková s tím, že rozhodování bylo 

velmi náročné.

INOVAČNÍ FIRMA 
MORAVSKOSLEZSKÉHO 
KRAJE 2013 – NEČEKANÝ 
ZÁJEM FIREM

Moravskoslezský kraj letos poprvé vyhlásil soutěž Inovační firma MSK, 
hned první ročník měl 22 účastníků.

Sledujte: www.rismsk.cz pokračování na str. 3
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v loňském roce jsme spolu s Moravskoslez-

ským krajem poprvé zorganizovali soutěž 

Inovační fi rma, určenou malým a středním 

fi rmám, které vyvíjejí inovativní výrobky, 

technologie či služby. Přes počáteční obavy 

o zájem ze strany fi rem jsme nakonec byli pří-

jemně překvapeni, do soutěže se přihlásilo 22 

fi rem z našeho kraje.

Věřím, že soutěž přispěla k tomu, že náš kraj 

bude zase o něco lépe vnímán v pozitivních 

souvislostech jako kraj špičkových inovativ-

ních fi rem a chytrých lidí.

Za to bych ráda poděkovala nejen zúčastně-

ným fi rmám, ale také všem partnerům soutě-

že - Třineckým železárnám, Krajské hospo-

dářské komoře, VŠB-TU Ostrava a agentuře 

CzechInvest, že projevili odvahu a podpořili 

tuto v kraji novou aktivitu. Přeji jim a všem 

inovativním fi rmám v kraji hodně dobrých ná-

padů a úspěchy v roce 2014!

Petra Chovanioková
ředitelka Agentury pro regionální rozvoj

Podpora dalšího vzdělávání dospělých podle poža-

davků trhu práce včetně zapojení veřejného sekto-

ru v Moravskoslezském kraji v oblasti inovací - to je 

úkol projektu Kompetence pro inovace 3, řízeného 

Agenturou pro regionální rozvoj.

Nabídka vzdělávání je určena nejen malým a středním 

fi rmám, ale i pracovníkům z veřejného sektoru. Kurzy, 

které budou probíhat od dubna 2014, jsou zaměře-

ny zejména na problematiku rizikového kapitálu a roli 

veřejného sektoru při podpoře inovačních procesů. 

Projekt, který navazuje na předcho-

zí Kompetence pro inovace 2, je 

fi nancovaný z EU částkou 1,5 mi-

liónu korun, byl zahájen v září 2013 

a potrvá až do května 2015. „Účast-

níci předchozích kurzů byli spokoje-

ni, proto jsme připravili další projekt. 

Teoretické znalosti nestačí tempu 

rozvoje vědy a techniky, je třeba 

získávat nové poznatky. To je cílem 

celoživotního vzdělávání ve všech 

oborech lidské činnosti, u inovací to 

platí dvojnásob,“ přiblížila ředitelka 

Petra Chovanioková motivaci ARR 

k vytvoření návazného projektu. 

VZDĚLÁVÁNÍ V INOVACÍCH
UŽ POTŘETÍ

Kalendář akcí
podívejte se na www.arr.cz

Sledujte: www.arr.cz (v kalendáři akcí)
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31. října 2013 se v Ostravě na svém dalším zasedání 

sešla Strategická expertní skupina, která je zodpověd-

ná za přípravu a monitoring realizace Strategie rozvoje 

Moravskoslezského kraje na léta 2010-2020. Na jed-

nání byly prezentovány některé úspěšně dokončené, 

či dokončované projekty, naplňující strategii, například 

cyklistický singletrack na Bílé v Beskydech nebo bio-

medicínské centrum 4MEDI. „Jedná se o výstavbu 

centra, které v sobě bude koncentrovat špičkový vý-

zkum v oblasti biomedicíny a biotechnologií,“ přiblížila 

ředitelka ARR Petra Chovanioková. Vedoucí odboru 

regionálního rozvoje Krajského úřadu Martin Radvan 

pak prezentoval záměr vybudování krajské strategické 

průmyslové zóny v lokalitě Nad Barborou v Karviné.

Členové skupiny se také dohodli, že na jaře roku 2014 

se na svém dalším pracovním jednání zaměří na ná-

vrh nových projektů, které budou naplňovat realizaci 

strategie rozvoje kraje tak, aby lépe odrážela připravo-

vané operační programy pro období 2014-2020. Také 

bude nutné revidovat navrhované zdroje fi nancování 

u některých projektů, zařazených do strategie, aby 

odpovídaly současnému stavu přípravy kraje i ČR na 

nové programovací období. K tomu bude možno vyu-

žít i výstupů projektu Šance pro Moravskoslezský kraj, 

který společně realizují Agentura pro regionální rozvoj 

a Moravskoslezský kraj a v rámci kterého je podrobně 

mapováno, jak je kraj připraven na čerpání prostředků 

Evropské unie v letech 2014-2020.

Strategie rozvoje Moravsko-
slezského kraje bude reflektovat 
připravované finanční nástroje 
EU pro roky 2014–2020

pokračování ze str. 1

Výsledky soutěže byly vyhlášeny 6. listopadu v rámci 

konference Brokerage Event 2013, zaměřené na mo-

derní materiály pro průmysl a lékařství.

Partnery prvního ročníku soutěže byly Třinecké žele-

zárny, a.s., Krajská hospodářská komora, VŠB-TU Os-

trava a agentura Czechinvest.

Představujeme vítěze soutěže inovační fi rma Morav-

skoslezského kraje 2013:

Profi ly všech zúčastněných 
fi rem najdete na stránkách 
http://www.rismsk.
cz/cz/zajimave-fi rmy-
-a-osobnosti/cz/, a to 
včetně krátkých fi lmových 
medailonků.

1. místo 2. místo 3. místo

MEPAC CZ, s.r.o. –
Mobilní laserový 
gravírovací systém HCP 10
Působí v oboru přesného stro-

jírenství. Do soutěže Inovační 

fi rma Moravskoslezského kraje 

fi rma MEPAC CZ přihlásila svě-

tový unikát – mobilní laserový 

gravírovací systém HCP10. Ten 

slouží ke gravírování (mikro-

frézování) nejrůznějších forem 

a nástrojů, a to bez ohledu na 

jejich rozměr, hmotnost či tvar. 

Laserové gravírování lze využít 

na široké řadě materiálů (kovy, 

sklo, papír, dřevo, kůže a plasty).

GABEN, spol. s r.o. – 
Technologie RFID
Působí v oblasti automatické 

identifi kace. Do soutěže se fi r-

ma přihlásila s technologií RFID. 

Podstata této bezkontaktní ra-

diofrekvenční technologie tkví 

v automatickém přečtení čipu 

umístěném na výrobku či mate-

riálu. Podnik pak přesně ví, kde 

se takto označený díl či výrobek 

nachází. Hlavní výhodou RFID 

technologie je čtení bez přímé 

viditelnosti – čip může být uvnitř 

krabice nebo výrobku. 

KUBERG s.r.o. – 
Elektromotocykly
Firma KUBERG do soutěže při-

hlásila produktovou řadu elek-

tromotocyklů. Jedná se o elek-

tromotocykly od dětských až 

po závodní stroje pro dospělé 

jezdce. Motocykly KUBERG se 

mimo jiné vyznačují možností 

nastavit výkon dle úrovně jezd-

ce, tichým provozem a nízkými 

náklady na provoz a údržbu. 

Umožňují jízdu na místech, kde 

to není na benzínových motocy-

klech možné.
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Cílem projektu byla přeshraniční spolupráce a pře-

dávání zkušeností v oblasti inovací. V rámci projektu 

proběhlo například srovnání českých a slovenských 

partnerských regionů v oblasti inovační výkonnos-

ti nebo sestavení plánu, jak toto inovační prostředí 

zlepšit. Jedním z nástrojů bylo i vytvořením databáze 

inovačních organizací v partnerských regionech, která 

slouží k vyhledání vhodných organizací pro zahájení 

spolupráce. V rámci projektu také proběhlo několik 

vzdělávacích akcí – jako byla například třídenní Ško-

la inovací v Ostravě a také recipročně na Slovensku 

v Trenčianských Teplicích, seminář o klastrech a ne-

tworkingu rovněž v Ostravě či seminář na téma otevře-

ná inovace, nebo možnosti fi nancování inovací. 

Projekt byl zakončen závěrečnou konferencí dne 

17. 9. 2013 v Ostravě. 

Spolupráce na poli inovací
Agentura pro regionální rozvoj se jako hlavní přeshraniční partner spolu s další-
mi partnery - Krajskou hospodářskou komorou Zlínského kraje, Krajskou hos-
podářskou komorou jižní Moravy, Slovenskou obchodní a průmyslovou komo-
rou z Trenčína a Slovenským centrem produktivity z Žilinského kraje účastnila 
projektu InNOBorder (Inovace přes hranice – Innovation Through Border), který 
byl financován z operačního programu přeshraniční spolupráce ČR–SR.

O „KOTLÍKOVÉ DOTACE“
JE VELKÝ ZÁJEM

Od ledna 2013 se ARR aktivně zapojila do Společného programu MSK a MŽP 
na podporu výměny kotlů. ARR po dohodě s Moravskoslezským krajem provádí 
formální kontrolu žádostí a následně připravuje dotační smlouvy a další nezbyt-
né podklady. Dosud bylo na ARR zkontrolováno 1 100 žádostí. Do konce roku 
bylo vyplaceno cca 10,6 mil. Kč. Poslední výzva byla ukončena z důvodu vy-
čerpání prostředků předčasně, k 23. 10. 2013, avšak zájem žadatelů neutichl. 
Žadatelé se dotazovali, zda bude spuštěna nová výzva. 

„Jsem rád, že je o kotlíkové dotace takový zájem 

a věřím, že poskytnuté prostředky ze strany kraje 

jsou využity na dobrou věc a přispějí ke zlepšení 

ovzduší v Moravskoslezském kraji,“ uvedl Miroslav 

Novák, hejtman kraje.

Žadatelé tuto podporu kraje velmi oceňují, někteří 

z nich dokonce projevili snahu udělat ve své obci 

osvětu a rozšířit tak povědomí o kotlíkové dotaci. 

Cílem by měl být čistší vzduch v místě, kde bydlí. 

Zapojují se i samotné obce, např. obec Klimkovice 

nabízí svým občanům možnost bezúročné půjčky 

na pořízení ekologického kotle, čímž mohou ža-

datelé vyřešit nákup kotle i v nepříznivé fi nanční 

situaci. 

Ti, na které se nedostalo v předcházejících vý-

zvách, mají stále šanci získat dotaci na nový kotel, 

a to v rámci nové výzvy Společného programu, 

která je vyhlášena od 2. ledna 2014.

Miroslav Novák, hejtman 
Moravskoslezského kraje
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Evropská komise stanovila předběžné podmínky a pro 

potřeby čerpání fi nančních prostředků v oblasti výzku-

mu, vývoje a inovací je jednou z podmínek existence 

strategie zpracované v souladu s konceptem S3 neboli 

konceptem chytré specializace. Cílem je soustředit se 

v regionu na rozvoj těch oblastí – nově domén – ve kte-

rých je kraj silný a konkurenceschopný. 

Zde se můžeme pochválit, neboť jsme jeden z mála 

krajů, kterým stačí strategii pouze doplnit. Řada krajů 

dosud inovační strategii vůbec nemá.

Existence tohoto koncepčního dokumentu by měla 

v blízké budoucnosti našemu regionu, respektive fi r-

mám, výzkumným organizacím a studentům – přinést 

fi nanční prostředky na podporu jejich činnosti v oblasti 

výzkumu a inovací. Financované tak budou moci být 

například aktivity malých a středních podniků posilující 

spolupráci výzkumného a fi remního sektoru, podpora 

talentů a nadaných studentů, získávání mimokrajských 

a zahraničních výzkumníků k dlouhodobému působení 

na území kraje, rozsáhlejší podpora začínajících podni-

katelů (tzv. inovativních start-upů), vytváření pracovních 

míst pro výzkumníky přímo ve fi rmách, nebo podpora 

rozvoje kreativních či řemeslných inkubátorů. 

 Inovační strategii schvaluje zastupitelstvo kraje, které 

ji bude projednávat ve druhém čtvrtletí roku 2014. Fi-

nanční prostředky pak budou plynout z nových operač-

ních programů Podnikání, inovace a konkurenceschop-

nost a Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Průběžné informace hledejte na www.rismsk.cz.

JAKÉ JSOU BUDOUCÍ TRENDY 
VE VÝZKUMU A VÝVOJI 
V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI?

Agentura pro regionální rozvoj spolu s regionálními partnery z firemní, aka-
demické a veřejné sféry připravuje doplnění existující Regionální inovační 
strategie tak, aby byla v souladu s požadavky Evropské komise.

OHLÉDNUTÍ ZA BROKERAGE
EVENT 2013
6. listopadu 2013 uspořádala ARR, Moravskoslezský 

kraj a Regionální materiálově technologické výzkumné 

centrum VŠB-TU Ostrava již třetí konferenci typu Bro-

kerage Event, zaměřenou tentokrát na Moderní materi-

ály pro průmysl a lékařství. Šlo o mezinárodní výměnu 

zkušeností v inovacích zaměřených na nové materiály, 

mimo jiné také pro úrazové lékařství - traumatologii. 

Mezi zahraničními vystupujícími byli tentokrát odborníci 

z Indie a Ruska.

„Téma moderních materiálů jsme pro letošek nevybra-

li náhodou. Tato problematika totiž přináší jedinečné 

propojení výzkumné základny tradičních průmyslových 

odvětví kraje včetně hutnictví a metalurgie s perspektiv-

ními obory, jako jsou například biotechnologie. Dnešní 

setkání umožnilo výměnu zkušeností a navázání spolu-

práce také v nadregionálním měřítku, protože jde také 

o zavádění progresívních výsledků výzkumu a vývoje od 

nás i ze světa do naší každodenní praxe a k užitku nás 

všech,“ řekl náměstek hejtmana Martin Sikora. Stejně 

jako při předchozích ročnících, zaměřených na oblasti 

biomedicíny a automobilového průmyslu, i tentokrát do-

šlo k navázání kontaktů a spolupráce nejen mezi fi rmami 

a univerzitami, ale také například mezi fi rmami a klastry, 

jak vyplynulo z hodnocení akce jejími účastníky.

Martin Sikora, náměstek 
hejtmana Moravskoslezského 
kraje
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Hornické muzeum na Landek Parku slaví své dvacáté narozeniny
Před dvaceti lety, na svátek sv. Barbory, patronky všech horníků, bylo založeno hornické muzeum 
v Landek Parku. Mezi hlavní lákadla patří autentické fárání do podzemí dolu Anselm, projížďka pravou 
důlní mašinkou, evropsky unikátní expozice záchranářské techniky a taky panenská příroda.

www.landekpark.cz

Největší rozmach muzeum zažilo v posledních třech letech, kdy jej 

spravuje sdružení Dolní oblast Vítkovice. Zatraktivnilo se fárání do 

dolu, byl zprovozněn důlní vláček, opravil se nejstarší objekt bývalé 

stolárny, vybudovalo se nové lapidárium těžké důlní techniky i nová 

cyklostezka. 

„Díky tomu mohou dneska návštěvníci zažít autentické fárání v pů-

vodní těžní kleci, kdy si připadají jako opravdoví horníci na šichtě, 

prozkoumají u nás taky pluhové a kombajnové rubání v provozu nebo 

si odpočinou a zasportují v krásném prostředí národní přírodní pa-

mátky,“ vyjmenovává Lumír Plac, ředitel Landek Parku. Vylepšení se 

projevila na každoročním nárůstu návštěvníků muzea. V prvním roce 

fungování hornického muzea přišlo 1.500 návštěvníků. „V roce 2013 

areál Landek Parku spolu s areálem Dolních Vítkovic přivítaly bezmála 

REGION, KTERÝ STOJÍ ZA NÁVŠTĚVU - 
S BOHATOU INDUSTRIÁLNÍ TRADICÍ,
ALE I PLNÝ CHUTÍ A ZÁŽITKŮ

S cílem přilákat do našeho kraje další návštěvníky a zároveň využít potenciálu 
Letiště Leoše Janáčka jako vstupní brány do regionu realizuje Agentura pro 
regionální rozvoj společně s Moravskoslezským krajem a partnery projekt De-
stinačního managementu Moravskoslezského kraje. 

Projekt, který byl schválen v říjnu 2013 a je fi nancován 

z ROP NUTS2 Moravskoslezsko je zaměřen na cílenou 

propagaci regionu jako atraktivní destinace cestovní-

ho ruchu ve Francii, Velké Británii, Rusku, Ukrajině, 

Německu, Polsku a Slovensku, a to prostřednictvím 

nabídky TOP turistických atraktivit a akcí. Při realizaci 

projektu budou sestaveny a dále prezentovány pro-

vázané nabídky ve formě regionálně a tematicky za-

měřených produktových balíčků, 

vytvořených na míru pro zahra-

niční návštěvníky. Takto vzniklé 

náměty na dovolenou v atraktivní, 

byť doposud v zahraničí méně 

známé destinaci – Moravskoslez-

ském kraji – pak budou nabízeny 

prostřednictvím cestovních kan-

celáří a rovněž budou k dispozici 

na webovém portálu www.msre-

gion.cz, který obsahuje ucelené 

informace určené návštěvníkům 

našeho kraje.

Jednotlivé aktivity budou realizovány v průběhu celé-

ho letošního roku a měly by přispět nejenom k většímu 

povědomí o našem zajímavém regionu v zahraničí, ale 

i ke zvýšení počtu zahraničních návštěvníků. 
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Vítězem soutěže O keramickou popelnici 2013 

za nejvyšší množství vytříděného papíru, plastu, skla 

a nápojového kartónu na osobu a rok v našem kraji je 

Hradec nad Moravicí, druhý je Třinec a třetí Opava. Jde 

o zástupce měst v kategorii nad čtyři tisíce obyvatel. 

Mezi menšími obcemi do čtyř tisíc obyvatel uspěly obce 

Lhotka, Trojanovice a Raškovice. Třinec přitom v před-

chozích letech soutěž několikrát vyhrál a také další obce 

a města z řad vítězů jsou na špici žebříčku už devět 

let – tedy po celou dobu konání soutěže, kterou spo-

lu s krajem pořádá autorizovaná obalová společnost 

EKO-KOM, a.s. Skokany v množství vytříděného odpa-

du jsou za minulý rok obec Petrovice u Karviné (nárůst 

o 34 %) a města Rýmařov (nárůst o 27 %) a Studénka 

(nárůst o 24 % oproti roku 2012). 

„Dvě třetiny obyvatel kraje odpady třídí. Není to jen díky 

osvětovým kampaním, ale opravdu velký vliv má pra-

videlné navyšování počtu separačních nádob v obcích 

i městech. Leckde jde o dvojnásobek počtu oproti loň-

sku. Moravskoslezský kraj vynakládá na podporu třídě-

ní ročně statisícové částky. Obce a města s nejlepšími 

výsledky si výborně vedou dlouhodobě, ale těší mne, 

že si také kraj celkově polepšil. V roce 2010 jsme byli 

v porovnání mezi kraji poslední s necelými 31 kilogramy 

vytříděného odpadu na hlavu, vloni jsme poskočili už 

na desáté místo a v meziročním nárůstu patříme k nej-

lepším – ve srovnání let 2011 a 2012 je to nárůst o 7 %, 

o rok dříve to bylo dokonce 15 % oproti předchozímu 

roku 2010. Znamená to téměř 38 kg vytříděného odpa-

du na občana kraje za rok 2012 – přitom třeba v roce 

2004 to bylo jen něco přes 19 kilo. Horší výsledky jsou 

stále především tam, kde je vyšší nezaměstnanost, 

a kde se častěji objevuje také problém s lokálními tope-

ništi a špatným ovzduším vlivem pálení odpadů,“ uvedl 

náměstek hejtmana Daniel Havlík. 

Autorizovaná obalová společnost 

EKO-KOM, a.s. v rámci dlouho-

dobé spolupráce s Moravsko-

slezským krajem na projektu 

Intenzifi kace odděleného sběru 

a využívání vytříděných složek 

komunálního odpadu včetně 

obalové složky podporuje rozvoj 

třídění odpadu v regionu a vyna-

kládá přitom milionové částky. 

„V letošním roce bylo v rámci 

projektu poskytnuto zdarma 

městům a obcím Moravskoslez-

ského kraje téměř 900 barevných kontejnerů na tříděný 

odpad,“ sdělil regionální zástupce společnosti EKO-

-KOM, a.s. Lubomír Janda.

Přehled nejlepších obcí a měst v soutěži O keramickou popelnici 2013:
Do 4 000 obyvatel Nad 4 000 obyvatel
Obec Lhotka Město Hradec nad Moravicí
Obec Trojanovice Město Třinec
Obec Raškovice Statutární město Opava
Obec Pustá Polom Město Kravaře
Obec Nová Pláň Město Bílovec
Obec Třanovice Město Vrbno pod Pradědem
Obec Karlova Studánka Obec Bolatice
Obec Kujavy Město Vratimov
Obec Baška Statutární město Ostrava
Obec Dobrá Město Frýdlant nad Ostravicí

dolnivitkovice.cz

Odpady nejlépe třídí obyvatelé Hradce nad Moravicí, z menších obcí je na 
špici Lhotka. Mezi regiony v ČR je Moravskoslezský kraj skokanem v třídění.

SOUTĚŽ O KERAMICKOU
POPELNICI MÁ SVÉ VÍTĚZE

680 tisíc lidí. Jsme moc rádi, že technické památky jako ce-

lek lákají obyvatele Ostravy i turisty ze všech koutů světa,“ 

vyjádřil se Petr Koudela, šéf sdružení Dolní oblast Vítkovice. 

Zajímavá je taky expozice báňského záchranářství. Ta uka-

zuje, jakou technikou se od poloviny 19. století zachraňo-

valy životy horníků v důlním prostředí, které je v některých 

ohledech ještě nepřátelštější než kosmický prostor nebo hlubiny moře. Expozice 

byla oceněna Ministerstvem kultury jako druhá nejlepší v České republice. „Naší 

předností je taky to, že expozicemi návštěvníky provázejí bývalí havíři, kteří na 

základě svých zkušeností dokážou prohlídku okořenit svými provozními zážitky 

z oboru pravé havířiny,“ dodal Plac, který zároveň poděkoval všem spolupracov-

níkům a příznivcům z řad Klubu přátel Hornického muzea a Nadace Landek za 

dosavadní spolupráci.

„Velké díky patří především všem občanům 
našeho kraje, kterým není lhostejné věnovat 
separaci odpadů svůj čas,“ dodal náměstek 
hejtmana Daniel Havlík.
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Snaží se svými aktivitami zvýšit zájem žáků o studium 

řemeslných oborů, předat jim nové teoretické i praktic-

ké poznatky, přispět k rozvoji jejich manuální zručnosti 

a tvořivosti. Žáci získají informace o uplatnění v různých 

řemeslných profesích i o tom, kde lze tyto obory studovat.

„Stále se nám nedaří naplnit třídy technických a ře-

meslných oborů, přitom uplatnění na trhu práce je pro 

absolventy s tímto zaměřením značné, neboť poptávka 

po řemeslnících je mezi zaměstnavateli velká. Projekt 

Řemesla nás baví je dalším v řadě obdobných projek-

tů, které se snaží tuto situaci změnit,“ říká náměstkyně 

hejtmana Moravskoslezského kraje pro oblast školství 

Věra Palková.

Od října loňského roku začaly zapojené základní ško-

ly „putovat po řemeslech.“ Žáci se účastní exkurzí do 

sklářské dílny, kde poznávají práci sklářů, mohou si vy-

zkoušet foukání do píšťaly. V keramické dílně si zkoušejí 

točit na hrnčířském kruhu a společně vyrábí keramické 

mísy. Pro žáky jsou ale připraveny i další exkurze, např. 

do dílny uměleckého kováře, svíčkárny.

V lednu se rozbíhá rukodělná soutěž „Postav si svůj vy-

sněný pokoj“ a od dubna pojedou děti na třídenní pobyty 

v přírodě nazvané Tvůrčí dílny. Žáci si zde vyrobí drobné 

předměty ze dřeva nebo kovu a také si vyzkouší umělec-

ká řemesla – výrobu košíků a šperků.

Bližší informace o projektu Řemesla nás baví lze najít 

na webovém portále www.povolaniprozivot.cz, kde 

jsou od listopadu také spuštěny interaktivní prezentace 

o 11 různých řemeslech. 

Projekt „Řemesla nás 
baví“ se naplno rozjel!

Po úspěšných předchůdcích - regionální iniciativě ForTech, projektu 
Region4Tech a projektu Technika nás baví - realizuje ARR od září 2013 
další projekt, který je cílen na děti 2. stupně základních škol. Projekt 
nazvaný Řemesla nás baví je zaměřen na děti z menších obcí Morav-
skoslezského kraje.

ČESKO SLOVENSKO MÁ TECHNICKÝ TALENT
ARR se dlouhodobě zabývá motivací žáků 2. stupně 

ZŠ ke studiu technických oborů a řemesel. Od 1. 9. 

2013 do 31. 8. 2014 realizujeme společně s Rozvo-

jovou agenturou Žilinského samosprávného kraja, 

projekt „Česko Slovensko má technický talent.“ 

V rámci projektu žáci poznávají svět techniky – 

navštěvují technické památky, atraktivity a indu-

striální objekty v Moravskoslezském a Žilinském 

kraji. Již 150 žáků z pěti slovenských základních 

škol z okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto navští-

vilo interaktivní expozici U6 v areálu Dolní oblasti 

Vítkovic v Ostravě. V letošním roce navštíví žáci ze 

škol v Moravskoslezském kraji technické památky 

na Slovensku.

Další aktivitou připravenou pro děti v rámci projektu 

je učení se hrou. Během 3denních pobytů na tzv. 

„podzimních a jarních školách techniky“ si mohou 

žáci vyzkoušet práci se dřevem, kůží nebo kovem, 

naučí se stavět modely mostů nebo domů z různých 

materiálů. Součástí je také práce v elektroučebně, 

kde si sami vyrobí „běžící světélko.“ Česko-sloven-

ská podzimní škola techniky s 56 žáky proběhla 

v říjnu 2013 v hotelu Javor v Řece, v dubnu 2014 se 

uskuteční obdobná jarní škola techniky, tentokráte 

v Žilinském kraji. 

Projekt je spolufi nancován z Operačního programu 

přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Čes-

ká republika 2007–2013. Cílem projektu je podpořit 

technický talent, rozvíjet dovednosti a zručnost žáků 

2. stupně ZŠ v Moravskoslezském i Žilinském kra-

ji a zvyšovat jejich motivaci ke studiu technických 

oborů.

Více naleznete na www.povolaniprozivot.cz.


