


Podpora podnikání  

a investic 



Základní rozčlenění aktivit,  

kterými kraj podporuje 

podnikání a investice: 

Příprava 

podnikatelských 

nemovitostí 

Přímá 

dotační 

podpora 

Nabídka 

podnikatelských 

nemovitostí 

Péče  

o stávající 

investory/firmy 

Podpora  

příchodu nových 

investorů 



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) 
 

 



Program Podpora podnikání 

v MSK 

 

Témata podpory:  

Startup Voucher (začínající podnikatelé) 

TechArt (spolupráce inovativců a kreativců) 

InnoBooster (inovační management) 

 

Alokace:  8 mil. Kč 

 

Vyhlášení:  12.6.2018 

 

Žadatel:  malý a střední podnik, OSVČ 

 

Příjem žádostí:  16. 7. – 27. 7.  

 

Kontakt:  adam.skava@msk.cz 
 

 

V roce 2017 

podpořeno celkem  

13 subjektů ve výši 

3 mil. Kč 

mailto:adam.skava@msk.cz


Program Podpora stáží žáků  

a studentů ve firmách 

 Podpora lepšího uplatnění žáků 

a studentů na trhu práce v oblasti 

vybraných studijních oborů. 

 
 
Alokace:   5 mil. Kč (neinvestice) 

 

Žadatel:   Malý, střední i velký podnik z MSK 

 

Výše dotace:   Max. 300.000 Kč/ žadatel 

Výše podpory :  70 % malý a střední podnik, 50 % velký  

   podnik 
 

Příjem žádostí:  v současné době uzavřen 

Doba realizace: 1. 4. 2018 – 30. 6. 2019 
 

Uznatelné nákl.: Odměna DPČ, DPP – mentor, student,  

   zákonné  odvody, cestovné a další…  
 

Kontakt:   veronika.mazurova@msk.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

V roce 2017 

podpořeno 23 projektů 

– 44 žáků a studentů 

ve výši 2,9 mil. Kč) 

mailto:veronika.mazurova@msk.cz


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 
 

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 

 

 



Podpora regionálního 

rozvoje v okrese 

Karviná 

Příprava a realizace projektů ze 

strany MSK z prostředků EU  

v oblasti školství, sociální, 

zdravotnictví, dopravy aj. celkem 

za 7,67 mld. Kč (169 projektů) 

Z toho v okrese Karviná: 

cca 748 mil. Kč 
 

 

Odvětví  

(počet projektů) 

Předpokládané výdaje 

(tis. Kč) 

Školství (13) 261 302 

Zdravotnictví (5) 233 792 

Doprava (3) 120 537 

Kultura (1) 119 686 

cestovní ruch (1) 6 450 

životní prostředí (3) 6 000 

CELKEM (26) 747 767 



Děkuji za pozornost. 

www.invest-msr.com 


