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Kraj v oblasti separace spolupracuje s několika orga-

nizacemi, mj. i s autorizovanou obalovou společností 

EKO-KOM, a.s., která se osvětou mezi obyvateli zabývá. 

Do třídění alespoň v jedné z komodit - papíru, skla, plas-

tu, nápojových kartonů - se podařilo zapojit již více než 

dvě třetiny občanů kraje, tady je poměrně výrazná role 

společnosti EKO-KOM, a.s. Nárůst množství vytříděné-

ho odpadu v posledních letech patří mezi nejvyšší mezi 

kraji v rámci ČR. V roce 2011 se Moravskoslezský kraj 

zařadil ve výtěžnosti tříděného sběru těchto komodit na 

11.  místo mezi kraji ČR.

Záměrem Moravskoslezského kraje je třídění odpadů 

dále zintenzivňovat a mezi občany maximálně podporo-

vat, a proto byla osvěta rozšířena o studijní cestu vybra-

ných zástupců měst a obcí. Cílem říjnové cesty organizo-

vané Agenturou pro regionální rozvoj pro zástupce obcí 

a kraje do Dolního Rakouska bylo získat zkušenosti a vy-

měnit si know-how v oblasti odpadového hospodářství 

obcí. Ačkoliv se koncepce tzv. integrovaného systému 

nakládání s komunálními odpady na území Moravsko-

slezského kraje z pohledu plánovaných zařízení již nyní 

blíží systému nakládání s komunálními odpady v Rakous-

ku, přinesla tato studijní cesta další inspirující poznatky, 

především z pohledu jednotné organizace celého sys-

Studijní cesta za zkušenostmi
v separaci odpadů i spalovnami
ukázala správný směr kraje 
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Zvýšení separace využitelných složek z odpadů a následné energetické 
využití toho, co se separovat nedá - to jsou mj. cíle Moravskoslezského 
kraje v oblasti odpadového hospodářství. U separace je nutná osvě-
ta a dostupnost prostředků pro separaci v domácnostech i firmách,
u druhého cíle je stále ve hře vybudování krajského integrovaného cen-
tra pro ekologické a energetické využití zbytkových odpadů.

BROKERAGE EVENT PODRUHÉ
ANEB ALTERNATIVNÍ POHONY 
AUT MAJÍ ZELENOU
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308 KM NA KONI ANEB 
HIPOSTEZKY UŽ LÁKAJÍ 
TAKÉ V NAŠEM KRAJI

pokračování na str. 3

1 Moravskoslezský kraj 15

2 Středočeský kraj 12

3 Karlovarský kraj 11

4 Jihomoravský kraj 11

5 Pardubický kraj 10

6 Ústecký kraj 9

7 Liberecký kraj 7

8 Vysočina 7

9 Jihočeský kraj 7

Průměr ČR 7

10 Královehradecký kraj 6

11 Olomoucký kraj 5

12 Zlínský kraj 4

13 Plzeňský kraj 1

14 Hlavní město Praha -1

Moravskoslezský kraj
na 1. místě v ČR v meziročním
nárůstu výtěžnosti tříděného
sběru 2010- 2011 % 
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Vážení čtenáři,

předkládáme vám poslední letošní číslo ARR 

News, které je tak trochu bilanční, ale také 

plné novinek, které jsme uvedli v život. 

Pro všechny zájemce o inovace jsme spustili 

nové webové stránky (www.rismsk.cz). Na 

novém webu najdou všichni zájemci o inova-

ce spoustu informací nejen o novinkách v na-

šem kraji, ale také o dotačních možnostech, 

dalším vzdělávání nebo aktuality na poli ino-

vací. Užitečný je tedy nejen fi rmám, ale také 

veřejné správě, studentům nebo přímo ško-

lám. Bez inovací už dnes v mnoha oborech 

lidské činnosti není možné držet krok s do-

bou a konkurencí.

Přeji vám všem úspěšný – a tedy jistě také 

inovativní - rok 2013.

Petra Chovanioková
ředitelka ARR

Občasník, vydává Agentura pro regionální rozvoj, a.s., 702 00 Ostrava, Na Jízdárně 7, IČO 47 67 31 68 // ředitelka a předsedkyně předsta-
venstva: Petra Chovanioková // telefon: +420 595 691 211, fax: +420 595 691 204, e–mail: news@arr.cz, www.arr.cz // © 2007 Agentura 
pro regionální rozvoj, a.s. // Evidenční číslo: MK ČR E 16916 // Grafi cká úprava a sazba: I. Bystroň

Agentura pro regionální rozvoj spustila v září 2012 nové webové strán-
ky věnované komplexně problematice inovací. Co tam zájemci najdou 
a komu je web užitečný?

Jsou zde informace o dotacích a jiné fi nanční podpo-

ře, kterou lze získat přímo na inovace ve fi rmách, ale 

i na vědu a výzkum v této oblasti. Nabídka podnika-

telských inkubátorů v kraji nebo zajímavé projekty na 

poli inovací, které se právě realizují a které už fi nanční 

podporu z veřejných zdrojů získaly. Projekty na pod-

poru vzdělávání v technických oborech, místa a insti-

tuce, kde se lze vzdělávat na poli inovací nebo kde si 

lze vyměnit zkušenosti. Informace obecně o inovač-

ním profi lu Moravskoslezského kraje včetně institucí, 

které se inovacemi zabývají. To vše přehledně na jed-

nom místě na novém webu www.rismsk.cz.

Webové stránky poslouží fi rmám, studentům, věd-

cům, ale i vysokým školám, klastrům nebo vědecko-

-výzkumným institucím. 

Přehledně nejen o možnostech 
získat peníze na inovativní nápady

Kalendář akcí
podívejte se na
www.arr.cz

 WWW.RISMSK.CZ
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tému nakládání s odpady v rozlehlém regionu Dolního 

Rakouska. 

V Rakousku řeší svazky obcí problematiku nakládání 

s odpady společně. Ve spolkové zemi Dolní Rakousko 

(1,6 mil. obyvatel) jsou tyto svazky dobrovolné, v ostat-

ních spolkových zemích jsou dokonce povinné. V Dolním 

Rakousku existuje dnes celkem 25 svazků obcí pro od-

padové hospodářství, přičemž tyto svazky jsou zastřeše-

ny Dolnorakouským spolkem pro odpadové hospodář-

ství (zájmové sdružení). 

Technicky je systém nakládání s komunálním odpadem 

zajištěn svozem nádob a pytlů z domácností - centry pro 

100 až 200 domácností (obdoba našich sběrných hnízd), 

sběrnými dvory, kompostárnami, překládacími stanicemi 

odpadů, velkokapacitními třídícími linkami a zařízeními na 

energetické využití zbytkové směsi komunálních odpadů. 

O management systému se starají zaměstnanci společ-

nosti ze 100 % vlastněné Dolnorakouským spolkem pro 

odpadové hospodářství - obce tak mají přímou kontrolu. 

Jedna společnost tak odpovídá nejen za zajištění energe-

tického využití směsných komunálních odpadů, ale také 

za komplexní logistiku systému svozů a překládacích 

stanic v celé spolkové zemi, za smlouvy s koncovými za-

řízeními, sběr a využití elektroodpadu, dodávky  odpadů 

na třídící linky a výběrová řízení na dodavatele služeb. 

Zajímavou inspirací může být i to, že v Rakousku je zaká-

záno vykupovat za úplatu odpady – papír, kovy…. Vše je 

nutné odevzdat bezplatně do sběrného dvora. Rakouské 

domácnosti také separují rostlinný olej, z něhož se pak 

vyrábí biopaliva.

V Rakousku už je od roku 2004 naprostý zákaz sklád-

kování neupraveného odpadu. Zbytkový odpad se v Ra-

kousku spaluje a vzniklá energie se využívá jako teplo 

nebo k výrobě elektřiny. Na území Dolního Rakouska 

fungují dvě komerční zařízení na energetické využití 

směsných komunálních odpadů, 90 % materiálu se tam 

dopravuje po železnici.  Ve Vídni jsou spalovny tři. 

Moravskoslezský kraj v oblasti nakládání s komunálními 

odpady jde tedy cestou správnou, a vychází ze systémů 

nakládání s odpady vyspělé západní Evropy. Zařízení na 

energetické využití zbylé směsi z vytříděných komunál-

ních odpadů je v podstatě jediným chybějícím článkem 

systému nakládání s komunálními odpady v Moravsko-

slezském kraji.

Celkově se Moravskoslezský 
kraj řadí ve výtěžnosti tříděného 
sběru na 11. místo mezi kraji ČR 
za rok 2011.

Překládací stanice
Hollabrunn

Zařízení na energetické využití odpadu Zwentendorf

pokračování ze str. 1
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1 Plzeňský kraj 43.2

2 Středočeský kraj 42.8

3 Olomoucký kraj 42.3

4 Pardubický kraj 42.2

5 Královehradecký kraj 42.0

6 Liberecký kraj 41.6

7 Hlavní město Praha 41.5

8 Vysočina 41.0

9 Jihočeský kraj 39.3

Průměr ČR 39.1

10 Karlovarský kraj 36.0

11 Moravskoslezský kraj 35.2

12 Ústecký kraj 34.7

13 Zlínský kraj 34.4

14 Jihomoravský kraj 34.3

Tříděný sběr využitelných 
složek komunálního odpadu
v ČR dle krajů 2011 Ce

lke
m 

be
z k

ovů
 

kg
/o

by
v./

rok



REALIZUJEME STRATEGICKÉ CÍLE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
4

Kraj podpořil 
už 36 

brownfi eldů 
v obcích

Nejen zájemcům o volné podnikatelské prostory, ale 

i obcím nebo širší veřejnosti jsou určeny nové přehled-

né informace o brownfi elds podpořených Moravsko-

slezským krajem od roku 2005. Studie, kterou zpra-

covala Agentura pro regionální rozvoj, je k dispozici 

na webových stránkách ARR i kraje. Zájemci v nové 

studii najdou přehled 36 krajem podpořených lokalit 

a stav jejich současné připravenosti pro možné podni-

katelské záměry. Kraj podporuje dlouhodobě výstavbu 

nových podnikatelských zón na brownfi elds - dosud 

zaplatil téměř 21 miliónů korun především za projekty 

a studie využitelnosti areálů, další stamilióny korun šly 

z fondů EU přímo na vybudování zón. Studie obsahuje 

kromě přehledu zón také možnosti fi nancování jejich 

výstavby. 

„Investoři zájem mají a do brownfi elds rádi přijdou, 

pokud bude zóna zasíťovaná a připravená. Průmy-

slové zóny na zelené louce už v kraji prakticky není 

kde zřizovat, takže brownfi elds jsou velmi perspektivní 

možností - nabízejí se různě velké plochy s rozdílným 

stavem připravenosti. Naše studie by mohla pomoci 

především zájemcům o menší plochy pro podnikání,“ 

přiblížila ředitelka ARR Petra Chovanioková s tím, že 

ARR spravuje a průběžně aktualizuje také komplex-

nější databázi brownfi elds v kraji (podnikani.arr.cz, 
podnikatel.kr-moravskoslezsky.cz) - i těch, kte-

ré podporu kraje nezískaly, ale pro další využití jsou 

vhodné. „V prioritách kraje pro další plánovací období 

unie po roce 2014 je třeba zřízení další krajské strate-

gické zóny na brownfi eldu Barbora na okraji Karviné, 

kde by mohlo vzniknout nejméně 100 ha podnikatel-

ské plochy a kde by tedy Karvinsko získalo tolik po-

třebná nová pracovní místa. Prozatím se k tomu ale 

stát staví odmítavě a vláda peníze uvolnit nechce, hle-

dat možné fi nancování je úkol pro příští roky,“ uzavřela 

ředitelka Chovanioková.

Letošní konference se věnovala ekologičtější dopravě. 

„Pro region s horší kvalitou ovzduší jsou otázky ekologi-

zace dopravy důležité a kraj alternativní zdroje pohonů 

hlavně v MHD a ekologizaci hromadné dopravy obecně 

podporuje dlouhodobě. Doprava je v našem kraji hned 

po emisích z podniků a lokálních topenišť největším zdro-

jem znečištění. Města obecně řeší mnohonásobný nárůst 

počtu registrovaných aut, přičemž infrastruktura zůstává 

uvnitř měst beze změn, všude je také trvalý nedostatek 

parkovišť a tak se musí hovořit o alternativních pohonech 

a podpoře ekologické dopravy,“ řekl v úvodu setkání teh-

dy ještě 1. náměstek, dnes hejtman kraje, Miroslav Novák. 

Brokerage Event podruhé
aneb Alternativní pohony aut
mají zelenou

O možnostech alternativních pohonů aut a prostředků hromadné do-
pravy debatovalo či přednášelo na 70 účastníků zářijového Brokerage 
Event 2012, pořádaného Agenturou pro regionální rozvoj v Ostravě. 
ARR už uspořádala Brokerage Event podruhé - první, loňský, byl vě-
nován biomedicíně a byl velmi úspěšný.

Areál Karnola v Krnově
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Na konferenci navázali spolupráci představitelé vý-

zkumných a vývojových fi rem a vysokých škol, výrob-

ců aut a „odběratelů“ nových ekologických řešení pro 

dopravu, tj. měst a jejich dopravních podniků. Hovořilo 

se o ekologizaci veřejné dopravy, řeč byla o elektro-

mobilech a autech na plynový pohon. Opava vůbec 

poprvé představila nový směr ekologizace městské 

dopravy - chystají více trolejbusů, elektrobusy a nově 

také nabíjecí stanice. Frýdek-Místek si pochvaloval 

MHD zadarmo: ve světě mají takto nastaven systém 

MHD většinou menší města, ale jsou i výjimky - více 

než 70ti tisícový belgický Hasselt to takto praktikuje 

s úspěchem 15 let. Ostrava už má v provozu několik 

elektrobusů a představila například budoucí zefek-

tivnění dopravy po dobudování Svinovských mostů, 

nebo plány na terminál v Radvanicích (na Hranečníku).

Projektoví manažeři ARR a odborníci z Fakultní ne-

mocnice Ostrava se jako reprezentanti regionu v říjnu 

seznámili se zkušenostmi s transferem biotechnologií 

v belgickém Vlámsku. První den setkání byl věno-

ván historickému přehledu o tom, jak vlámská vláda 

podporuje rozvoj biotechnologií a jak lze prostřednic-

tvím regionální politiky podporovat inovace a transfer 

technologií. Další část byla už věnována samotnému 

transferu technologií na Bruselské univerzitě a výzvám, 

kterým musí čelit každý, kdo se rozhodne komercia-

lizovat výsledky výzkumu. Poslední část se skládala 

z interaktivní případové studie, kde se všichni účastníci 

zapojili do řešení otázky – které ne/fi nanční prostředky 

jsou potřebné pro úspěšný proces transferu technolo-

gií. Příběh fi rmy Ablynx – vzkvétající biotechnologické 

spin-off fi rmy – jim byl inspirací.

Druhý den účastníci navštívili technologický park 

v Gentu, který je považován za centrum vlámského 

biotechnologického průmyslu, kde se seznámili s fun-

gováním biotechnologického klastru a jeho členskou 

základnou. Velice zajímavým poznatkem bylo, že 

úspěšnost fi rem je založena na profesionalizaci lidí 

v biotechnologických fi rmách, tedy najmutí odborníků 

se zkušenostmi z průmyslu a odpoutání se od akade-

mického světa. Kromě toho byl představen výzkumný 

ústav (VIB), založený vlámskou vládou, se zaměřením 

na podporu excelentního výzkumu a budování vztahů 

mezi akademickým a průmyslovým sektorem, a labo-

ratoře zabývající se výzkumem nanočástic.

Za Moravskoslezský kraj se akce zúčastnila 
ostravská fakultní nemocnice a Agentura pro 
regionální rozvoj jako krajský koordinátor.

Elektromobil K0 vyvinutý v prototypové laboratoři VŠB-TU Ostrava

VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ V OBLASTI 
BIOTECHNOLOGIÍ MEZI SEDMI 
REGIONY V EU FUNGUJE

V rámci mezinárodního projektu zvaného ETTBio (Efektivní transfer 
biotechnologií) se 21 zástupců ze sedmi evropských regionů včetně 
Moravskoslezska zúčastnilo studijní cesty do Bruselu. Jednalo se o vý-
měnu zkušeností a představení osvědčených postupů transferu bio-
technologií do praxe v jednom z nejzkušenějších regionů v Evropě. Za 
Moravskoslezský kraj se akce zúčastnila ostravská fakultní nemocnice 
a Agentura pro regionální rozvoj jako krajský koordinátor.
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Šest tisíc lidí 
přitáhlo FAJNE 
LÉTO na nové 

Dvanáct objektů – pozůstatků po těžbě, průmyslové 

nebo řemeslné činnosti – je od letošní sezóny součástí 

TECHNO TRASY, kterou zástupci ARR a Moravskoslez-

ského kraje představili v červnu. Kraj připravil FAJNE 

LÉTO - víkendový letní program na každé zastávce tra-

sy, který přilákal celkem 6 tisíc návštěvníků – největší 

zájem byl o ostravské a pak vojenské památky - přede-

vším areál čs. opevnění v Hlučíně - Darkovičkách, kde si 

návštěvníci mohli zakusit i jízdu obrněným trasportérem. 

„Vsadili jsme na to, že technické památky jsou atraktivní 

pro malé i velké a tomu byl přizpůsoben program. Začali 

jsme v Dolní oblasti Vítkovic v půlce srpna a pokračo-

vali jsme až do začátku září. Na Dole Michal vyhráva-

la hornická kapela a rodiny mohly zkusit tradiční skok 

přes kůži - ceremoniál přijímání nových havířů do cechu. 

V Nošovicích hrála cimbálovka - a jak jinak, k nošovic-

kému pivu a dobrému jídlu. Speciální pivní vagón byl 

jednou z řady atrakcí při jízdě úzkokolejkou z Třemešné 

do Osoblahy. Návštěvníky Vodního mlýna Wesselsky 

v Loučkách u Oder a Kosárny v Karlovicích čekaly pro-

gramy v září, závěr šňůry akcí připadl na Vagonářské 

muzeum ve Studénce a Landek Park,“ přiblížila ředitel-

ka ARR Petra Chovanioková s tím, že šestitisícová ná-

vštěva na akcích a zvýšený zájem o technické památky 

a atraktivity je úspěch a agentura spolu s krajem připraví 

podobné atrakce také v příštím roce.

ARR přitom v letošním roce už zajistila například jed-

notné značení objektů na trase a připravuje proškolení 

průvodců.

V Moravskoslezském kraji jsou tři z celkových 20 čes-

kých Národních kulturních památek (památek požívají-

cích nejvyššího stupně ochrany) zařazených do indus-

triálního dědictví a současně také do TECHNO TRASY: 

Dolní oblast Vítkovice (Důl Hlubina a vysoké pece), Důl 

Michal a unikátní motorový vlak z 30. let 20. století - 

Slovenská strela, který lze vidět v Technickém muzeu 

Tatra Kopřivnice. 

Co se 
chystá dále? 
„Příprava 
dalších 
hipostezek, 
protože už 
nyní máme 
dalších 29 
zájemců 
o zapojení 
do tras“.

308 km na koni aneb 
Hipostezky už lákají 
také v našem kraji

Agentura pro regionální rozvoj se podílela na přípra-

vě nové (ve světě už běžné a velmi oblíbené) turistické 

atrakce - tzv. hipostezkách. „O zakreslení vhodných a za-

jímavých tras jsme požádali stáje, získané nákresy byly 

digitalizovány pro mapové podklady. Majitelé stájí získali 

poté souhlasy vlastníků pozemků, přes které trasy ve-

dou, my jsme pak podklady dále zpracovali,“ připomněla 

ředitelka ARR Petra Chovanioková. Zapojilo se celkem 

16 stájí v celém kraji a z navržené délky 1 200 km tras jich 

nakonec do prvních hispotezek patří 308.

Proběhlo rovněž rozsáhlé dotazníkové šetření, kdy ARR 

u více než stovky respondentů zjišťovala údaje o jednot-

livých stájích na území kraje. Na základě zpracovaných 

dotazníků byly krajem vytvořeny propagační materiály 

– mapa hipostezek plus brožurka s popisem služeb po-

skytovaných stájemi. Pro jezdce na hipostezce je totiž 

důležité vědět, kde je možno koně ustájit na noc a uby-

tovat se. V brožurce rovněž jezdci najdou praktické in-

formace - kontakt na veterináře či kováře. 

Propagační materiály jsou dostupné také na: http://
www.msregion.cz/cz/propagacni-materialy/, mapy 

jsou pak k dispozici na adrese: http://mapy.kr-morav-
skoslezsky.cz/tms/rrc_hipo/.

Co se chystá dále? „Příprava dalších hipostezek, 

protože už nyní máme dalších 29 zájemců o zapojení 

do tras. Do konce roku 2012 nové trasy zmapujeme 

a v příštích dvou letech opět poběží proces dohod 

s vlastníky pozemků a po úspěšném zařazení také 

značení tras a jejich propagace,“ uzavřela ředitelka 

Chovanioková.

FAJNE LÉTO na zastávce 
Slezské Rudoltice

slové 

částí

slez-

AJNE

e tra-

větší

řede-

de si

érem.

ktivní 

č li ARR řit
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Krytý tobogan je součástí hotelového bazénu společně 

s vířivkou, masážními lavicemi a parní kabinou. Bazén 

je přístupný ubytovaným hostům i návštěvníkům zvenčí. 

Stejné je to i u ostatních služeb Relaxcentra Sepetná 

včetně bowlingu, sauny a bio solária.

„Atraktivita služeb Relaxcentra poroste úměrně s hor-

ším podzimním počasím a v zimním období, kdy se 

zkrátí den. Chceme nabídnout svým hostům kvalitní 

volnočasové služby, aby se u nás cítili dobře a svůj po-

byt mohli trávit jak odpočinkem při masáži, tak aktivním 

pohybem třeba při badmintonu v tělocvičně“, přiblížil 

myšlenku projektu ředitel RC Sepetná, Mgr. Vít Březina.

Rekreační centrum Sepetná se nachází v obci Ostravice na úpatí Lysé hory 
v Beskydech. V létě letošního roku na Sepetné dokončili projekt Přístavba a rozšíření 
Relaxcentra Sepetná, jenž byl spolufinancován z ROP NUTS II Moravskoslezsko. 
Nabídka služeb Relaxcentra se nově rozšířila o tělocvičnu s kurty na badminton, 
horolezeckou stěnu, trenažér sportů, masérnu, koupele a krytý tobogan. 

Na Sepetné rozšířili nabídku služeb o krytý 
tobogan a tělocvičnu s kurty na badminton

Školáky vítá v VI. Energetické ústředně robot Advee

Klasickou výuku doplnily zábavně popularizační prvky, takže zdán-

livě nezáživná látka o vědě a technice se pro žáky stala zajímavou 

hrou. Netradiční výukový prostor přitom tvoří tři učebny vybaveny 

moderní multimediální technikou a nejrůznějšími didaktickými po-

můckami včetně 3D televizí, tabletů, interaktivních tabulí, fantastic-

kých produktů Lega i originálních maňásků pro nejmenší. „Ve dveřích 

návštěvníky přivítá Advee, unikátní robot velikosti dospělého člověka 

vyvinutý českými tvůrci. Přátelsky s nimi pohovoří o biologii, chemii, 

matematice a fyzice, na které díky němu studenti možná změní názor 

a oblíbí si je,“ usmívá se ředitel Světa techniky Jakub Švrček. Jedna 

učebna je brainstormingová, určená pro kreativní práci dětí, druhá je 

určena pro jejich vzdělávání a ve třetí se učí učitelé. Dostávají tady 

návod, jak učit novou, lepší a zábavnou formou. „Vzniklo tak podhou-

bí, kde chceme rozvíjet technické talenty, což je naším cílem, protože 

je jich v současnosti velmi málo a přitom je náš kraj tak nezbytně 

potřebuje. Hlavním partnerem a garantem celého projektu je Vysoká 

škola báňská – Technická univerzita Ostrava, což pro nás představuje 

jasnou záruku kvality,“ přiblížil Švrček. 

Více informací na svet-techniky-ostrava.cz

Davy školáků začaly proudit do VI. Energetické ústředny v Dolních Vítkovicích, která byla 
přestavěna na takzvaný malý svět techniky. Odstartoval tady totiž netradiční výukový 
program pro žáky i jejich učitele. 

www.sepetna.cz
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ARR opět nabízí 
vzdělávání
v inovacích

Podpora zvýšení kvality a rozsahu nabídky dalšího vzdě-
lávání dospělých podle požadavků trhu práce a zvýšení 
konkurenceschopnosti vybraných profesí a zaměstna-
vatelů z řad malých a středních podniků a podnikatel-
ských inkubátorů v Moravskoslezském kraji v oblasti 
inovací - to je úkol projektu Kompetence pro inovace 
2, řízeného Agenturou pro regionální rozvoj. Nabídka 
vzdělávání je určena například pro techniky, technology, 
manažery malých a středních fi rem i konzultanty podni-
katelských inkubátorů. Kurzy jsou zaměřeny na široké 
spektrum inovací včetně inovací sociálních, inovačního 
podnikání, technology foresight, procesní řízení, environ-
mentální technologie, marketing a kreativní odvětví. Pro-
jekt byl zahájen tvorbou výukových materiálů metodik 
letos v srpnu a potrvá až do srpna 2014, z fondů EU je 
vyčleněno 3,2 miliónu korun.

Tématika je rozdělena celkem do 15 modulů, které tvo-
ří 3 inovativní vzdělávací programy s názvy „Inovační 
procesy“, „Netechnické inovace“ a „Zelené inovace“. 
Projekt navazuje na první již realizovaný projekt Kom-
petence pro inovace a vychází z potřeb cílových sku-
pin. „Účastníci prvního běhu vzdělávání byli spokojeni 
a poptávka po dalších kurzech byla velká, proto jsme 
připravili další projekt. Teoretické znalosti uvedených 
profesionálů nemohou stačit tempu rozvoje vědy 
a techniky, je třeba je neustále rozšiřovat a prohlubovat 
o odborné kompetence a nové poznatky v oboru. Přes-
ně to odpovídá potřebám celoživotního vzdělávání ve 
všech oborech lidské činnosti, u inovací to platí dvojná-
sob,“ přiblížila ředitelka Petra Chovanioková motivaci 
ARR k vytvoření pokračovacího projektu. Výuka je opět 
zdarma v sídle ARR, kurzy začnou v únoru 2013.

Informace: Ing. Silvie Szwedová, szwedova@arr.cz,  
+420 595 691 232 

Kompetence 
pro inovace 2

- výuka v sídle ARR od února 2013
- účast na všech modulech zdarma 
- pro odborníky z malých a středních fi rem v regionu

Aktuálně například běží tzv. elektrodny. Na konci října 
je jako první otestovali žáci ostravské Základní školy 
Matiční. Střední průmyslová škola elektrotechniky a in-
formatiky v Ostravě je připravila s ohledem na motto 
celého projektu - hrát si, bavit se, podpořit tvůrčí poten-
ciál a fantazii dětí, to vše s cílem představit technické 
obory jako moderní a perspektivní profese žádané 
trhem práce. Elektrodny už nyní putují po školách: 
vždy se tam vypraví tým s mobilní elektroučebnou vy-
bavenou vším potřebným pro tvůrčí práci dětí. Děti pra-
cují s běžnými profesionálními nástroji - vytváří vlastní 
návrhy běžícího světla nebo sirény a poté je také vyrobí. 
Výrobky dětem zůstávají. 

„Žákům představujeme srozumitelně aplikovanou elek-
trotechniku. Zároveň doufáme, že i tímto krokem pod-
poříme zájem žáků základních škol o tyto studijní obory 
a pomůžeme jim při rozhodování o tom, jaké střední 
školy si vyberou,“ řekl Josef Lukosz, vedoucí učitel 
praxe na uvedené střední škole a tvůrce praktických 
hravých úkolů pro žáky.

Z fondů EU získala ARR téměř 13 miliónů korun na 
tvůrčí dílny, exkurze, soutěže s důrazem na hravost 
a podporu kreativity, a letos poprvé i na dovybavení 
učeben pro technické a přírodovědné předměty na 

třech školách. „Školám v rámci projektu Technika nás 
baví nabízíme ojedinělé možnosti – žádný jiný projekt 
například neumožní širokému spektru škol takový tvůrčí 
a praktický rozměr technických dílen a takové propo-
jení s aktuální praxí. Do projektu jsou zapojeny školy 
z Ostravska, Frýdecko-Místecka, Opavska, Karvinska 
a Novojičínska. Běží exkurze žáků do zajímavých fi -
rem, některé školy už v září a říjnu absolvovaly hravé 
workshopy a mají k dispozici komponenty pro stavbu 
automobilů - soutěž o nejlepší skončí v únoru 2013,“ 
připomněla manažerka projektu Silvie Szwedová.

Technika nás baví
nabírá na obrátkách

Projekt Technika nás baví, realizovaný Agenturou pro regionální rozvoj, se 
naplno rozběhl už v září. Letos se do aktivit na podporu technického a příro-
dovědného vzdělávání zapojilo 25 základních škol v kraji a některé z nich už 
stihly pobýt na zajímavých workshopech v přírodě nebo si vyjely na exkurze 
do firem, kde by se normálně děti nedostaly.

rozvojj, sese 
o a příro-
z nic

Workshop se ZŠ Cihelní 
z Karviné


