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Co se nám povedlo... 

Co se nám povedlo… 

 
 

Komplexní podpora obcí od fáze přípravy 

až po zajištění kofinancování investičních 

projektů  

 

Prohloubit spolupráci škol a firem formou 

stáží 

 

Zajistit úpravu 850 km lyžařských 

běžeckých tratí 

 

Rozšířit nabídku agrofarem v rámci 

venkovské turistiky 

 

Vybudovat síť elektrokol sloužící turistům 

 

Sjednotit „Pustevny“ (...a brzy také 

„Jeseníky“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na čem aktuálně 

pracujeme… 

 
 

Příprava Koncepce rozvoje venkova 

 

Příprava Strategie rozvoje MSK  
 

Ambice být součástí Platformy pro 

uhelné regiony v transformaci 

 

Příprava kraje na programové období 

2021+  

 

Finanční nástroj JESSICA II 

 
 

 

 

 

 

 

 



Dotační podpora  

měst a obcí  

Dotační programy  

pro rok 2018 (alokace): 
 

Podpora obnovy a rozvoje venkova  

Moravskoslezského kraje (POV) - 25 mil. Kč 

 

Program na podporu přípravy  

projektové dokumentace (PPD) - 20 mil. Kč 

 

Program podpory financování akcí 

realizovaných  

v rámci evropských a národních zdrojů 

(PKOFIN) - 40 mil. Kč 

 

Finanční nástroj JESSICA - až 200 mil. Kč 

 

Zaměřujeme se na podporu 

příznivých podmínek pro rozvoj 

obcí a měst v MSK. 

Podpořené projekty 2015-2018 

(v mil. Kč) 

Pozn.: PKOFIN – výzva do 31.11.2019 
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Finanční nástroj JESSICA II 

MSK připravuje 2. etapu poskytování 

zvýhodněných úvěrů na rozvojové projekty 

 
 

Uvažovaná témata podpory: 
 

Městské/kvaziměstské průmyslové zóny 

Bydlení (Nové zóny pro bydlení, startovací byty) 

Sportovní zařízení 

Parkování ve městech včetně chytrých řešení 

Startovací dílny/kanceláře 

Infrastruktura cestovního ruchu 

MS EPC  

Technická a dopravní infrastruktura 

 

 

V současné době probíhá mapování absorpce 

a nastavování podmínek a parametrů 

 

 



Dotační podpora  

podnikatelských subjektů 

Podpora podnikatelských subjektů 

v regionu ve všech fázích podnikání 

(doplňkově k evropským nebo 

národním zdrojům) 

Dotační programy pro rok 2018: 
 

Podpora podnikání v MSK 

(Alokace celkem 8 mil. Kč) 
 

 

Podpora stáží studentů ve firmách  

(Alokace celkem  5 mil. Kč) 
 

 



Podpora 

regionálního rozvoje 

v MSK v číslech… 
Odvětví  

(počet projektů) 

Předpokládané výdaje 

(tis. Kč) 

doprava (36) 2 630 393,38 

školství (40) 1 400 909,30 

kultura (16) 1 279 640,40 

sociální věci (31) 1 280 049,95 

zdravotnictví (14) 490 424,95 

krizové řízení (7) 423 330,97 

finance a správa majetku-

sdílené služby (3) 224 080,00 

životní prostředí (13) 109 100,00 

cestovní ruch (9) 92 669,80 

regionální rozvoj (5) 91 573,36 

krajský úřad (7) 98 154,17 

CELKEM (181) 8 120 326,28 

 

 

V celkové výši: 

8,1 mld. Kč 

Příprava a 

realizace projektů 

z prostředků EU:  

181 projektů 



Podpora cestovního 

ruchu 

Cíl: Lépe využít turistický potenciál 

kraje – rozmanitost krajiny a výhodnou 

polohu 

Společné Pustevny a Jeseníky 

 

Síť elektrokol v kraji 

 

Prezentace kraje v zahraničí a na domácí půdě 

 

ESUS TRITIA (příhraniční a mezinárodní spolupráce 

v oblasti rozvoje turismu v příhraničí) 

 

Rozvoj spolupráce na Arabském poloostrově 

(lázeňská a medicínská turistika) 

Aktivity v roce 2017 



Dotační podpora 

rozvoje cestovního 

ruchu 

Dotační programy  
 

Podpora systémů destinačních managementů 

turistických oblastí  

Úprava lyžařských běžeckých tras v MSK 

Podpora cestovního ruchu v MSK 

Podpora technických atraktivit v MSK 

Podpora turistických informačních center v MSK 

CELKEM: 30,5 mil. Kč 
 

 

 



Dotační podpora 

rozvoje cestovního 

ruchu 

Individuální dotace - příklady 
 

Pořízení velkokapacitní lodě na 

Slezskou Hartu 

Dřevěné a ledové Pustevny 

Turistické značení 

Provoz historických vlaků 

Pouť Cyrila a Metoděje 

TROFEO Niké Jeseníky 

Mezinárodní festival outdoorových 

filmů 

PD – cyklostezka Slezská Harta 
 

 

 



2012 
rok 

Ubytování 

700 000 

2017 
rok 

Ubytování 

900 000 

2020 
rok 

Ubytování 

1 000 000 



Děkuji za pozornost 

www.invest-msr.com 


