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Úvodní slovo
Vážení čtenáři,
dostává se vám do rukou výroční zpráva Agentury pro regionální rozvoj za rok
2014, jejímž stoprocentním vlastníkem je Moravskoslezský kraj. ARR jakožto
servisní organizace MS kraje zajišťuje řadu činností spojených s podporou
investic, podnikání, začínajících firem a inovací v našem kraji.
Kraj a ARR výrazně posilují podporu inovačního
potenciálu našeho regionu. V r. 2009 vznikla první Regionální inovační strategie MS kraje, která
je základním strategickým dokumentem určujícím aktivity v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.
V r. 2014 byla tato strategie, opět pod „taktovkou“ ARR, upravena na tzv. Výzkumnou a inovační strategii pro inteligentní specializaci (RIS3
MSK), která je podmínkou pro využívání dotací
v oblasti výzkumu, vývoje a inovací… a s potěšením mohu konstatovat, že náš kraj ji dokázal připravit jako jeden z prvních v republice. V rámci
RIS3 MSK byly rovněž deﬁnovány nové výzkumné
specializace, v nichž má náš region konkurenční výhodu, či v nichž existuje prokazatelný růstový potenciál v návaznosti na aktuální a budoucí
předpokládané globální výzkumné a tržní trendy. Společně s ARR a dalšími aktéry v regionu se
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nám tak daří směřovat náš kraj na cestu znalostní ekonomiky.
ARR nesoustředí své aktivity pouze do tvorby
a evaluace naplňování strategických dokumentů kraje, ale realizuje také řadu činností, které
napomáhají k vytváření pozitivního obrazu o našem kraji jako o místě, kde působí úspěšné ﬁrmy,
žijí vzdělaní lidé, a kde je příjemné bydlet. To, jak
je kraj vnímán ﬁrmami u nás i v zahraničí, hraje
velkou roli při rozhodování investorů, zda v kraji
umístí svou výrobu nebo výzkumné centrum, případně zda navážou spolupráci s místní ﬁrmou
jako svým dodavatelem.
Výroční zpráva ARR za rok 2014 Vám tak přináší ucelený přehled důležitých činností ARR, které
vedou k rozvoji našeho regionu.

Úvodní slovo

Vážené dámy, vážení pánové,
krajská rozvojová agentura má za sebou další rok svého aktivního působení
v oblasti podpory inovací, podpory investic do kraje, rozvoje krajského
investičního prostředí, podpory podnikání a podnikavosti obecně. I v tomto roce
jsme se aktivně zapojili do přípravy regionu na plánovací období EU 2014+.
Plnohodnotně jsme realizovali strategické cíle Moravskoslezského kraje coby
jeho servisní organizace.
K rozvoji kraje, sounáležitosti s ním a pozitivnímu vnímání aktivit zde probíhajících patří také
prezentace pozitivních příkladů, neboť příklady
táhnou. Nemusí to být zrovna Oscar, ale stačí třeba inovační oskar…. V roce 2014 proběhl úspěšně
druhý ročník soutěže Inovační ﬁrma Moravskoslezského kraje. Soutěž jsme obohatili o kategorii
velkých ﬁrem. I díky této možnosti se nám zvedl počet přihlášených ﬁrem. Pomoci začínajícím
ﬁrmám získat kapitál na další rozvoj podnikání
umožnil StartUp Harvest, kterého se účastnili nejen investoři místní, ale také zástupci amerických
inkubátorů z Bostonu a Silicon Valley.

Mnoho dalších zajímavých věcí se událo a jsou
také obsaženy na následujících stránkách. Chtěla bych zde poděkovat všem zaměstnancům, bez
nichž by řada aktivit nebyla realizována tak kvalitně, za jejich entusiasmus a zájem dát práci pro
kraj vše, co je třeba.
Nejen inovacemi a důrazem na rozvoj podnikání,
ale i vyjednáváním a konzultacemi s investory se
snažíme o to, aby náš kraj byl vnímán jako místo,
které je pro podnikání a investování příznivé. Rádi
plníme roli servisní organizace kraje a přispíváme
tím k jeho dalšímu rozvoji a rostoucí konkurenceschopnosti!

Investorům hledajícím vhodné místo pro realizaci
jejich investice, rozšíření společnosti či založení
pobočky dnes už mohou pomoci při prvním hledání webové stránky postavené investorům na
míru. Zadavatelem byl Moravskoslezský kraj, realizací záměru, jeho údržbou a rozvojem byla pověřena naše agentura. Posilování role ARR v oblasti
podpory investic a příchozím investorům bude
pokračovat i v roce 2015.

Agentura pro regionální rozvoj, a.s.
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I. Zpráva o činnosti
1.1

Hlavní oblasti působení ARR v r. 2014

1.1.1

Strategické plánování pro Moravskoslezský kraj

Strategie rozvoje kraje

Výkonný
řízením
RIS3 MSK byla
pověřena ARR.

ARR zajišťuje pro Moravskoslezský kraj monitoring a vyhodnocování Strategie rozvoje kraje („Strategie“).
Zajišťuje odbornou podporu a zázemí pro Strategickou expertní skupinu, která je zodpovědná za sledování naplňování Strategie a její aktualizaci.
Strategie je realizována prostřednictvím konkrétních projektů a aktivit, a to jak těch, které jsou identiﬁkovány a uvedeny v popisech jednotlivých speciﬁckých strategických cílů, tak i realizací projektů
dalších, které svým zaměřením odpovídají vymezení těchto cílů.
V rámci vyhodnocení Strategie ARR:
✔ analyzovala absorpční kapacitu MS kraje pro připravované operační programy
✔ v rámci mapování absorpční kapacity identiﬁkovala nové projekty. Byly tak získány další záměry,
které by mohly být ﬁnancovány v novém programovacím období a jsou významné pro rozvoj kraje.
Strategická expertní skupina coby orgán řídící zpracování Strategie:
- navrhla nové klíčové projekty k začlenění do Strategie. Po jejich začlenění tak bude Strategie lépe
reﬂektovat realitu a aktivitu měst, obcí, ﬁrem, vysokých škol a dalších subjektů. Jedná se například o:
- projekty rozvoje dopravní infrastruktury, jako Obchvat obce Mošnov na silnici I/58 nebo elektriﬁkace
- projekt kraje YES I DO, zaměřený na rozvoj znalostí anglického jazyka u obyvatel kraje
- projekt Polytechnika 2014+, zaměřený na řešení nedostatku absolventů a následně i odborníků v technických a přírodovědných oborech
- revitalizační projekty – Revitalizace Hlučínského jezera, Revitalizace hradu Hukvaldy
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✔ provedla vyhodnocení realizace projektů, které již do Strategie zařazeny jsou
✔ zpracovala Monitorovací zprávu o realizaci Strategie

Analýza čerpání evropských prostředků
v Moravskoslezském kraji
ARR zpracovala pravidelné analýzy „Míra čerpání prostředků ze
Strukturálních fondů v Moravskoslezském kraji“ (k 30. 7. a k 31. 12.
2014). Analýza se zaměřuje na objektivní zhodnocení úspěšnosti
Moravskoslezského kraje (MSK) a subjektů z Moravskoslezského
kraje v čerpání prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie.
Schválená ﬁnanční podpora za operační programy v MSK k 31. 12.
2014 činila 92 147,9 mil. Kč, což představuje celkově 15,1% podíl
čerpání kraje na čerpání za celou ČR.
Nejvyšší čerpání bylo zjištěno u ROP, OP Podnikání a inovace
a u Operačního programu Životní prostředí. Konkrétně se jednalo
zejména o projekty zkvalitňování občanské vybavenosti, investic do
rozvoje ﬁrem, rozvoje dopravní infrastruktury nebo zkvalitňování životního prostředí, zejména ovzduší. Finanční prostředky z operačních programů tak významně přispěly k naplňování cílů Strategie
rozvoje kraje.

Regionální inovační strategie

Byly deﬁnovány oblasti výzkumné specializace, v nichž má region konkurenční výhodu, či v rámci regionu existuje prokazatelný
růstový potenciál v návaznosti na aktuální a budoucí předpokládané globální výzkumné a tržní trendy.
Oblasti výzkumné specializace:
- Moderní materiály
- Průmyslová automatizace
- Mechatronika
- Regenerativní medicína
- Genomika a bioinformatika
- Technologie zpracování odpadů
- Inteligentní energetika
- Integrované bezpečnostní systémy
- Superpočítačové metody
Zkrácená verze RIS3 MSK (annex Národní RIS3 strategie) byla projednána Radou pro inovace MSK v květnu 2014 a schválena Zastupitelstvem kraje v červnu 2014.
Výkonným řízením RIS3 MSK byla pověřena ARR,, jejíž hlavní rolí,
coby výkonné jednotky, je koordinace prací na budování inovačního ekosystému. Do odpovědnosti ARR patří následující činnosti:
-

V r. 2014 pokračovaly práce na aktualizaci Regionální inovační
strategie Moravskoslezského kraje 2010 – 2020 (RIS MSK).

-

RIS MSK byla upravena na tzv. Výzkumnou a inovační strategii pro
inteligentní specializaci (RIS3 MSK), která je pro členské státy EU
nezbytnou podmínkou pro možnost čerpání Strukturálních fondů
EU 2014 – 2020 v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.

zpracování, aktualizace RIS3 MSK a její implementace,
iniciace vzniku projektů,
koordinace partnerů inovačního systému,
odborná, organizační a administrativní podpora činnosti RpI
MSK,
příprava, monitoring a vyhodnocení dvouletých akčních plánů
RIS3 MSK,
propagace aktivit v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v MSK
a RIS3 MSK,
koordinace a organizace činnosti inovačních platforem a zajištění jejich organizační a administrativní podpory.

Agentura pro regionální rozvoj, a.s.
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volné regionální uskupení územních partnerů v oblasti místního
a regionálního rozvoje, která má za úkol:

Akční plán RIS3 MSK pro léta 2015 – 2016
V r. 2014 ARR zahájila práce na tvorbě Akčního plánu RIS3 MSK pro
léta 2015 – 2016, který obsahuje konkrétní projektové záměry vedoucí k naplňování cílů a výzkumných specializací RIS3 MSK.
Ke konci roku 2014 obsahoval Akční plán cca 200 projektů konkrétních nositelů. Jedná se o:
A) výzkumné a vývojové projekty – např. projekty v oblasti vývoje
nových materiálů, nových robotických systémů pro oblast zdravotnictví a krizového řízení, vývoj zařízení na zpracování nemocničního
odpadu, vývoj zařízení na využívání geotermálních zdrojů pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla (tzv. kogenerace), a to
zejména v důlních lokalitách, apod.
Î Tyto projekty přispějí k posílení konkurenční pozice MSK
v jeho tradičních odvětvích (např. hutnictví, energetika), ale
i v nových perspektivních oborech (např. biotechnologie), což
se projeví zvýšenou aktivitou v oblasti patentové ochrany,
nárůstem podílu soﬁstikovaných výrob a následně exportu
a v neposlední řadě vytvořením nových vysoce kvaliﬁkovaných
pracovních míst
B) ostatní projekty, které jsou doplňkové k výzkumným a vývojovým, realizované za účelem vytváření optimálních podmínek
a příležitosti pro jejich úspěšnou realizaci, např. projekty v oblasti
vzdělávání manažerů malých a středních ﬁrem v problematice inovačního managementu, projekty na podporu navazování mezinárodní spolupráce v konkrétních výzkumných oblastech, apod.

Zapojení do přípravy Regionálního akčního plánu
V roce 2014 probíhala příprava MS kraje na implementaci územní
dimenze při realizaci operačních programů v období 2014 – 2020
a na naplňování akčního plánu realizace Strategie regionálního
rozvoje ČR 2014 – 2020 (dále jen „SRR“). V rámci této přípravy byla
ustavena Regionální stálá konference (dále jen „RSK“) jako dobro-
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-

-

zajišťovat naplňování SRR na krajské úrovni;
přípravu Regionálního akčního plánu (podklad pro doporučení pro zacílení speciﬁckých výzev, obsahující priority územních
partnerů – plánované aktivity, záměry k ﬁnancování z EU fondů i dalších zdrojů);
navrhovat územní a věcné zaměření výzev v operačních programech.

ARR v rámci této agendy v roce 2014 realizovala tyto činnosti:
✔ účastnila se přípravných jednání před založením RSK;
✔ připravovala podklady pro sekretariát RSK, zejména na základě prací na mapování absorpční kapacity kraje;
✔ ve spolupráci s krajským úřadem zajišťovala koordinaci činností při přípravě Regionálního akčního plánu a Krajského
akčního plánu (KAP, zaměřeno na oblast školství) se Strategií
rozvoje kraje a s Regionální inovační strategií;
✔ účastnila se jednání RSK, prostřednictvím S3 manažera pro
Moravskoslezský kraj (ředitelka ARR).
1.1.2

Výzkum, vývoj a inovace

Institucionální role ARR v oblasti výzkumu, vývoje a inovací
ARR plní funkci sekretariátu Rady pro inovace, která je hlavním
řídícím orgánem RIS3 MSK. ARR zajišťuje celkovou koordinaci prací Rady, její odborné zázemí, přípravu materiálů a komunikaci se
členy. Rada pro inovace rozhoduje o určování klíčových směrů/
aktivit realizace RIS3 MSK v rámci deﬁnovaných prioritních oblastí,
vyhodnocuje dosažené výsledky, navrhuje odpovídající opatření,
schvaluje akční plány realizace RIS3 MSK.
V roce 2014 proběhla dvě setkání Rady pro inovace, a to v květnu
a v prosinci. Průběžná informovanost členů Rady byla během roku
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průběžně zajišťována emailovou formou a osobními schůzkami se zástupci ARR. Na prvním setkání byla
Radou pro inovace projednána a schválena zkrácená verze RIS3 MSK (annex Národní RIS3 strategie), dalšími projednávanými body byla implementační struktura Národní RIS3 strategie a RIS3 MSK (pravomoci
jednotlivých institucí, náplň jejich činností v rámci implementace RIS3 MSK, koncept platforem, apod.),
koncept akčních plánů k annexu RIS3 a k RIS3 MSK.
Na druhém setkání byla Radě pro inovace představena ze strany ARR kompletní RIS3 MSK vč. příloh
a hlavní rozdíly mezi annexem a kompletní RIS3 MSK. Dále byl prezentován současný stav zpracování
akčního plánu k RIS3 MSK, fungování inovačních platforem (jejich hlavní cíl a poslání) a aktuální stav
příprav Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání a Národní RIS3 zástupcem MŠMT.

Odborná role ARR v oblasti výzkumu, vývoje a inovací
K naplňování výzkumných specializací RIS3 MSK jsou využívány tzv. inovační platformy, jejichž činnost
ARR koordinuje a zajišťuje jim odborně – technické zázemí. Jsou zřizovány za účelem identiﬁkace a vyhodnocování vynořujících se technologických trendů v daných výzkumných specializacích. Návazně na
identiﬁkaci trendů jsou v rámci platforem navrhovány a připravovány nové výzkumné projekty.
Platforma Klastrnet se specializuje na mezioborový výzkum. Tato platforma má tradici již od r. 2006
(sdružuje všechny klastrové organizace v MSK), nicméně nové poslání Klastrnetu spočívající ve specializaci na mezioborový výzkum bylo členy odsouhlaseno v květnu 2014.
Druhé setkání Klastrnetu v prosinci 2014 bylo zaměřeno na mezioborové výzkumné téma Akumulace
energie a možnosti využívání odpadního tepla. Výsledkem jsou dvě témata typových projektů, které
členové platformy chtějí dále společně řešit: stratiﬁkační zásobníky a akumulace u malých a středně
velkých objektů (struktura elektrické sítě).

K naplňování
výzkumných
specializací
RIS3 MSK jsou
využívány inovační
platformy.

Na výzkumné specializace RIS3 MSK průmyslová automatizace, mechatronika a integrované bezpečnostní systémy pro podnikový sektor se zaměřuje platforma Moderní řídicí systémy pro výrobu, zkušebnictví a provoz. Její ustavující setkání se uskutečnilo v listopadu 2014, v roce 2015 začnou probíhat setkání
k již konkrétním výzkumným tématům.
Platforma Renegeratiní medicína, genomika, bioinformatika je realizována prostřednictvím Moravskoslezského biotechnologického klastru (MBK), který byl založen v r. 2014 a jedná se o neformální seskupení
aktérů v oboru biomedicíny a biotechnologií. ARR zorganizovala během roku 2014 tři workshopy k založení
MBK. Neformální klastr je dosud koordinován Agenturou pro regionální rozvoj, má 20 členů, mezi které pa-
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tří např. Fakultní nemocnice Ostrava, Ostravská univerzita, VŠB – TU
Ostrava, Zdravotní ústav v Ostravě, ﬁrma PrimeCell Therapeutics,
biotechnologický park 4MEDI, ﬁrmy Molnlycke Healthcare a ING
Corporation, aj.
Založení dalších inovačních platforem (Pokročilé materiály a Moderní energetika a zpracování odpadů) je plánováno na rok 2015.
Kromě výše zmíněných platforem běží od roku 2012 také platforma pro podporu start – ups (začínajících inovativních ﬁrem).
Jedná se o platformu horizontálního charakteru, jejímž cílem je
koordinovat a zefektivňovat aktivity podnikatelských inkubátorů
v MSK pro podporu zakládání nových inovativních ﬁrem. V roce
2014 se uskutečnilo 5 zasedání této platformy.

Informační role ARR v oblasti výzkumu, vývoje a inovací
ARR zrealizovala řadu vzdělávacích seminářů, a to zejména v oblastech:

Podporujeme inovační podnikání
v Moravskoslezském kraji.

✔ ﬁnancování inovací, např. na téma podstata a východiska rizikového kapitálu, venture kapitálové fondy, kapitálové akvizicie,
příprava ﬁrem na vstup invevestora rizikového kapitálu, business angels, seed a pre – seed fondy, ad.
✔ netechnické inovace, např. na téma kreativní odvětví a marketingové inovace
✔ inovačních procesů, např. na téma procesní inovace a inovační management ﬁrmy
✔ technické inovace, např. na téma alternativní pohony, diagnostika energetické náročnosti, inteligentní energetické sítě
✔ inovace pro veřejnou správu, např. na téma pozice veřejného
sektoru v inovačním systému, metody systémové podpory inovačních procesů
Celkem se v roce 2014 konalo 18 seminářů, za účasti 186 osob.
Semináře byly realizovány za úzké spolupráce s experty na danou
oblast. Zmínit je možno např. Ing. Ivana Chodáka, který lektoroval
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část seminářů týkajících se rizikového kapitálu. Ing. Chodák působí dlouhodobě jako konzultant a poradce v oblasti zaměřené na
corporate ﬁnance, strategický management, management consulting a poradenství při koupi a prodeji společností a sám realizoval
několik velkých investic rizikového kapitálu. K lektorování Procesních inovací byl osloven Ing. Dušan Jeřábek, který pracuje jako vedoucí odboru řízení kvality ve strojírenské ﬁrmě a jako specialista
pro průmyslové inženýrství se velmi dobře orientuje v provozních
procesech a zároveň je odborníkem na přípravu a implementace
změn v organizaci a řízení.
Realizace RIS3 MSK a jejich aktivit byla představena na řadě akcí
významného charakteru, kterých se zúčastnilo na 100 účastníků –
např. na valné hromadě klastru, semináři Hospodářská, sociální
a územní soudržnost – kohezní politika v praxi a její budoucnost
(březen 2014), v rámci Kulatých stolů k akčnímu plánu RIS3 MSK
(únor 2014) atp.
1.1.3

Investice do kraje, podnikatelské nemovitosti

Databáze průmyslových zón, rozvojových ploch a brownﬁeldů
v MS kraji
✔ ARR databáze průběžně aktualizuje, doplňuje o nové lokality,
ověřuje platnost údajů
✔ V r. 2014 byly databáze rozšířeny o 11 nových lokalit brownﬁelds, 16 nových lokalit rozvojových ploch, 1 průmyslovou zónu
✔ Databáze poskytují přehled o vhodných lokalitách v kraji pro
potenciální investory a zájemce o rozvoj podnikání

ARR poskytuje konzultace v oblasti podnikatelských nemovitostí
✔ V r. 2014 bylo ARR navštíveno 23 průmyslových zón a několik
dalších rozvojových ploch
✔ Zájemcům o vhodné plochy pro svou podnikatelskou činnost
byla představena krajská nabídka disponibilních nemovitos-

tí vč. brownﬁeldů, např. ﬁrmě Prokond s.r.o., Zlínstav, a.s.,
belgické společnosti Santerra byly poskytnuty konzultace na
téma možných kontaminovaných brownﬁelds, na jejichž vyčištění by se mohla podílet
✔ Byly poskytovány další konzultace ve prospěch subjektů
v území – např. pro město Nový Jičín k možnosti ﬁnancování
lokality brownﬁeldu Tonak – čepičárna, obci Veřovice při zpracování studie využití brownﬁeld „Území pod základní školou
Veřovice“

Úspěšnost kraje v lákání investic
Moravskoslezský kraj je regionem, do kterého v r. 2014 přiteklo
nejvíce nových investičních projektů (26) v rámci celé ČR, v celkové hodnotě 15,89 mld. korun, které zde zároveň vytvoří 3.851 nových pracovních příležitostí. ARR svými dlouhodobými aktivitami
napomáhá k vytváření investičních příležitostí v regionu a vzniku
pracovních míst.
1.1.4

Podpora polytechnického vzdělávání

Agentura již od r. 2011 realizuje aktivity zaměřené na podporu motivace žáků základních škol zvolit si technickou profesi. V rámci
těchto aktivit se děti např. seznamovaly s manuální prací – výrobou slaboproudých elektrických zařízení, stavebnictvím, kovovýrobou a také s řemeslnou výrobou – výrobou skla, výkovků, svíček, dřevěných předmětů, keramiky. Žáci absolvovali exkurze do
podniků, technických středních škol, v rámci rukodělných soutěží
mezi sebou soutěžily.
Celkem bylo do těchto aktivit v roce 2014 zapojeno 38 základních škol, z nichž se aktivně účastnilo více než 3 400 žáků, kteří
navštívili 5 technických středních škol, 27 podniků a také areál
Dolní oblasti Vítkovice a absolvovali třídenní odborně – technické
workshopy, v rámci nichž participovali na technicky zaměřených
praktických dílnách.

Agentura pro regionální rozvoj, a.s.
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Cílem těchto aktivit bylo přispět k pozitivnímu vnímání technických povolání a nalákat děti ke studiu na
technicky zaměřených školách, jejichž absolventi mají vysokou šanci najít perspektivní práci v profesích
žádaných na trhu práce.
1.1.5

Cestovní ruch

ARR se v oblasti cestovního ruchu zaměřovala na prezentaci nabídky regionu jako zajímavé destinace
cestovního ruchu, a to jak prostřednictvím provázané nabídky vybraných turistických atraktivit a akcí,
vytvořených na míru zejména pro návštěvníky z cílových trhů Francie, Velké Británie, Ruska, Ukrajiny,
Německa, Polska a Slovenska, tak prostřednictvím produktové prezentace MS regionu coby oblasti plné
technických atraktivit (vznikla tzv. TECHNO TRASA – Stezka technických atraktivit, která virtuálně spojuje
12 objektů technického rázu).

V rámci
TECHNO TRASY
se realizovala
šňůra akcí
FAJNE LÉTO.

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. vykonávala činnosti v oblasti cestovního ruchu do 31. 12. 2014. Od
1.1.2015 jsou aktivity v oblasti cestovního ruchu realizovány prostřednictvím Moravian – Silesian Tourism, s.r.o.

1.2

Nejvýznamnější akce na podporu rozvoje kraje

ARR v říjnu 2014 spolu s partnery uspořádala specializovanou mezinárodní konferenci, tzv. Brokerage
Event na téma nových technologií a materiálů využívaných záchranáři při ochraně obyvatelstva, podniků i kritické infrastruktury. Konference poskytla prostor pro mezinárodní výměnu zkušeností a přenosu
vyzkoušených osvědčených postupů a inovací mezi odborníky i praktiky na poli ochrany obyvatelstva
a infrastruktury. Akce se zúčastnilo 130 posluchačů.
ARR se svými aktivitami zaměřuje také na propagaci inovativního podnikání a jeho ocenění. V r. 2014
byl zrealizován 2. ročník soutěže Inovační ﬁrma MSK, kde ﬁrmy mohly přihlásit své inovativní výrobky,
technologie nebo služby s již prokazatelnými výsledky na trhu. Soutěž je tak jednou z cest, jak zviditelnit
MS kraj jako oblast, kde mají inovace zelenou a kde působí ﬁrmy se světovými úspěchy.

Vítěz 1. ročníku StartUp
Harvest Petr Uličný.
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Soutěže se zúčastnilo 27 ﬁrem a inovační ﬁrmou roku v kategorii velké podniky na základě hodnocení odborné komise stala společnost Varroc Lighting Systems za unikátní osvětlení pro malosériový
volkswagen. V kategorii malých a středních podniků zvítězila ﬁrma JAP TRADING z Bystřice s raﬁnačním
motorem.
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V r. 2014 byla zrealizována soutěž na podporu začínajících ﬁrem, která vyvrcholila 2denní zářijovou akcí StartUp Harvest. Potenciálním
investorům z České republiky i ze zahraničí se představily ﬁrmy a živnostníci, kteří na trhu působí maximálně 3 roky a kteří mohou zaujmout dobrým nápadem, ale nemají například dostatek kapitálu na rozjezd výroby či dalšího výzkumu. Investoři v rámci akce vybírali,
kterého začínajícího podnikatele či ﬁrmu ﬁnančně či jinak podpoří. Přihlásilo se 21 ﬁrem, z nichž většina pokračovala v individuálních
jednáních s investory i po akci. Finanční odměnu Moravskoslezského kraje a partnerů akce získal Petr Uličný s projektem inteligentních
kompenzačních pomůcek pro lidi s těžkými handicapy (ústní myš).

1.3

Přehled realizovaných projektů

Název projektu
Rozpočet
Spoluﬁnancování
Pozice ARR
Doba realizace
Operační program

Kompetence pro inovace 2
3 215 tis. Kč
0%
Žadatel
1. 8. 2012 – 30. 9. 2014
OP VK, oblast podpory 3.2

Projekt navázal na úspěšný projekt „Kompetence pro inovace“ realizovaný v letech 2010 – 2012 a byl zaměřen na rozvoj kvality a rozsahu
nabídky dalšího vzdělávání techniků, technologů, manažerů malých a středních podniků a pracovníků podnikatelských inkubátorů v MS
kraji v oblasti inovací, technology foresightu, inovačních systémů, environmentálních technologií (zelené inovace) a speciﬁckých oblastí
marketingových inovací včetně kreativních odvětví.
V rámci projektu byly vytvořeny tři prezenční vzdělávací programy, které zahrnovaly jednodenní, nebo dvoudenní vzdělávací moduly.
V rámci pilotního ověření zpracovaných výukových materiálů bylo vyškoleno 238 účastníků.
Název projektu
Rozpočet
Spoluﬁnancování
Pozice ARR
Doba realizace
Operační program

Kompetence pro inovace 3
1 705 tis. Kč
0%
Žadatel
1. 9. 2013 – 31. 5. 2015
OP VK, oblast podpory 3.2

Projekt „Kompetence pro inovace 3“ má za cíl přispět k rozvoji kvality a rozsahu nabídky dalšího vzdělávání pracovníků soukromého sektoru (techniků, technologů, manažerů malých a středních podniků) a pracovníků veřejného sektoru v Moravskoslezském kraji v oblastech
inovací, rizikového kapitálu a vč. nezastupitelné role veřejného sektoru při podpoře inovačních procesů.
Projekt „Kompetence pro inovace 3“ navazuje na projekt v realizaci „Kompetence pro inovace 2“.

Agentura pro regionální rozvoj, a.s.
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V rámci projektu jsou vytvářeny tři prezenční vzdělávací programy, jejichž pilotáž byla zahájena v r. 2014.
Název projektu
Rozpočet
Spoluﬁnancování
Pozice ARR
Doba realizace
Operační program

Podnikám, slaďuju…sama sobě šéfuju
6 364 tis. Kč
0%
Partner, podíl na rozpočtu 699 tis. Kč
1. 12. 2012 – 30. 11. 2014
OP Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory 3.4

Projekt vytvořil komplexní vzdělávací a poradenský program pro ženy v Moravskoslezském kraji, kterým napomůže k zahájení či rozvoji
podnikání.
Velmi důležitá je pro ženy podpora při rozjezdu podnikání – získání potřebných znalostí a odborné provázení v jeho počátcích, které
bývají mnohdy velmi náročné. Účastnicím projektu byly poskytnuty potřebné znalosti a dovednosti (praktické i teoretické) pro zahájení
podnikání, či zajistíme odborné vedení pomocí inovativních metod, jakými jsou mentoring, koučink a zážitkové kariérové poradenství.
ARR byla po celou dobu realizace projektu zapojena průřezově do všech projektových aktivit. Do projektu bylo postupně zapojeno 152
účastnic a pro 18 byl tento projekt startovací čárou k zahájení podnikání.
Název projektu
Rozpočet
Spoluﬁnancování
Pozice ARR
Doba realizace
Operační program

Aktivně pro rovné šance
5 615 tis. Kč
0%
Žadatel
1. 5. 2013 – 30. 4. 2015
OP Lidské zdroje a zaměstnanost, 3.4

Projekt vytváří komplexní vzdělávací a poradenský program pro osoby v Moravskoslezském kraji, které zvažují zahájení podnikání. Velmi
důležitá je podpora začínajících podnikatelů – získání potřebných znalostí a odborné vedení při zahájení vlastního podnikání. Účastníkům
projektu jsou poskytovány potřebné znalosti a dovednosti (praktické i teoretické) pro zahájení podnikání, či zajišťováno odborné vedení
pomocí inovativních metod, jakými jsou mentoring a koučink. Hlavními místy realizace jsou města Ostrava, Opava a Frýdek – Místek.
Název projektu
Rozpočet
Spoluﬁnancování
Pozice ARR
Doba realizace
Operační program
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Udržitelné podnikání
94 tis. EUR
10 %
Partner, podíl na rozpočtu xx
1. 5. 2014 – 31. 8. 2015
OP PS ČR – PR, 22.2.1
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Projekt reaguje na výsledky analýzy podnikavosti na území MS kraje a Slezského a Opolského vojvodství
(SV a OV) a jeho smyslem je podpora začínajících i stávajících ﬁrem v pohraničí. Na obou stranách hranice existuje již několik subjektů / organizací poskytujících podporu pro začínající ﬁrmy a podnikatele.
Realizací aktivit projektu (webináře, mapovací studie, workshopy, Open Days) dojde k vytvoření přeshraniční sítě těchto subjektů pro podporu podnikání včetně přeshraničního Č – P týmu konzultantů a dále
ke zvýšení možnosti vzájemné spolupráce podnikatelských subjektů. Projekt by se měl stát určitou
platformou a akcelerátorem pro usnadnění podnikání a pro vstup na trh v sousední zemi.
Název projektu
Rozpočet
Spoluﬁnancování
Pozice ARR
Doba realizace
Operační program

ETTBio – Effective Technology Transfer in Biotechnology
142 tis. EUR
15 %
Partner, podíl na rozpočtu xx
1. 1. 2012 – 31. 12. 2014
Interreg IVC, oblast podpory Regional Initiative Project

Projekt ETTBio (Efektivní transfer biotechnologií) je meziregionálním projektem sedmi evropských regionů, v rámci něhož byly identiﬁkovány a přenášeny nejlepší praktiky efektivního transferu biotechnologií mezi jednotlivými regiony. Společná snaha všech partnerských regionů o zkvalitnění transferu
biotechnologií by měla napomoci k zakládání nových ﬁrem, tvorbě nových pracovních míst a vyšším obratům ﬁrem, což se významně odrazí i v rozvoji ekonomik zapojených regionů. Biotechnologie patří v EU
stále k mladým odvětvím bez dostatku zkušeností s transferem výsledků výzkumné a vývojové činnosti
do praxe a s průmyslově – právní ochranou. Z tohoto důvodu si projekt klade za cíl přenést ty nejlepší
praktiky do strategií a politik jednotlivých regionů a napomoct tak efektivnímu transferu biotechnologií.
Název projektu
Rozpočet
Spoluﬁnancování
Pozice ARR
Doba realizace
Operační program

Šance pro Moravskoslezský kraj – konkurenceschopnost a infrastruktura
2,9 mil. Kč
0%
Žadatel
1. 1. 2013 – 30. 6. 2014
ROP NUTS II Moravskoslezsko, oblast podpory 10.5.2

Projekt navazuje na projekt Moravskoslezský kraj – konkurenceschopný region, realizovaný v letech 2011
– 2012. Cílem tohoto navazujícího projektu bylo kvaliﬁkovaně odhadnout, jak velký investiční potenciál
se v novém programovacím období EU 2014 – 2020 skrývá v prioritních oblastech rozvoje Moravskoslezského kraje. Takto stanovená poptávka po zdrojích bude velice důležitým argumentem pro jednání s národními orgány při prosazování projektů, které mají strategický význam pro rozvoj Moravskoslezského
kraje, reagují na jeho potřeby a zároveň přispívají k naplňování cílů Strategie 2020.

Agentura pro regionální rozvoj, a.s.
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Název projektu
Rozpočet
Spoluﬁnancování
Pozice ARR
Doba realizace
Operační program

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti: Mezinárodní výměna zkušeností a příkladů dobré praxe při
rozvoji místní partnerství na podporu nezaměstnanosti
9,5 mil. Kč
0%
Partner, podíl na rozpočtu 1,7 mil. Kč
1. 4. 2012 – 31. 3. 2015
OP LZZ, oblast podpory 5.1

Cílem projektu je rozvoj místního partnerství na trhu práce v Moravskoslezském kraji, a to prostřednictvím podpory aktivit Moravskoslezského paktu zaměstnanosti (MS pakt), jehož hlavním posláním je „vytvářet více a lepších pracovních příležitostí a připravovat kompetentní
lidi pro ekonomický rozvoj kraje“. V rámci ČR se jedná o unikátní pilotní projekt zavádějící koncept teritoriálních paktů zaměstnanosti dle
metodik OECD a EU, který je široce podporován zaměstnavateli i organizacemi sdružujícími zaměstnavatele (hospodářské komory, klastry
apod.), vzdělávacími a výzkumnými institucemi, NNO i zástupci veřejné správy a samosprávy.
Aktivity projektu směřují k přenosu know – how v problematice teritoriálních paktů zaměstnanosti v rámci příkladů dobré praxe v EU,
sdílení know – how se spolupracujícími subjekty v rámci MS kraje i celé ČR, pilotování know – how v rámci inovace dokumentů a strategií
MS paktu zamětnanosti.
Projekt je realizován Moravskoslezským krajem ve spolupráci se 3 národními partnery a 3 zahraničními partnery.
Název projektu
Rozpočet
Spoluﬁnancování
Pozice ARR
Doba realizace
Operační program

Stezka technických atraktivit
6 mil. Kč
15 % (kryto z rozpočtu Moravskoslezského kraje)
Žadatel
1. 2. 2012 – 31. 7. 2014
ROP NUTS II Moravskoslezsko, oblast podpory 2.4

Projekt Stezka technických atraktivit (marketingově „TECHNO TRASA“) se zaměřoval na vytvoření nového produktu cestovního ruchu, který
prezentuje MS kraj především jako oblast plnou technických atraktivit s cílem přilákat turisty k návštěvě zajímavých turistických míst,
které kraj nabízí.
TECHNO TRASA je virtuální trasou spojující 12 objektů technického rázu. Objekty jsou spojeny s tradicí hornictví, hutnictví, železniční dopravy, automobilového průmyslu, ale také s hasičskou technikou, pivovarnictvím, vojenskou, zemědělskou historií. Zahrnuje atraktivity
nejen z období průmyslové revoluce a období po ní, ale i artefakty mnohem starší nebo naopak mladší. Představuje tak různorodý pohled
na průmyslové dědictví, tak typické pro tento region.
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Název projektu
Rozpočet
Spoluﬁnancování
Pozice ARR
Doba realizace
Datum ukončení
Operační program

Destinační management Moravskoslezského kraje
7 mil. Kč
15 % (kryto z rozpočtu Moravskoslezského kraje)
Žadatel
1. 10. 2013 – 28. 2. 2015
28. 2. 2015
ROP NUTS II Moravskoslezsko, oblast podpory 2.2.4

Projekt je zaměřen na cílenou komplexní propagaci regionu jako zajímavé destinace cestovního ruchu prostřednictvím provázané nabídky
vybraných turistických atraktivit a akcí ve formě regionálně a tematicky zaměřených produktových balíčků, vytvořených na míru (spoluprací hlavních aktérů CR v regionu) zejména pro návštěvníky z cílových trhů Francie, Velká Británie, Rusko, Ukrajina, Německo, Polsko,
Slovensko a také ostatních regionů ČR. Kromě produktových balíčků vznikly také v rámci webu msregion.cz internetové podstránky, na
kterých jsou připravené produkty CR prezentovány vybraným cílovým skupinám. Produktové balíčky a internetové stránky byly prezentovány v rámci cílené propagační kampaně, připravené na míru jednotlivým národnostem ze zvolených zdrojových trhů, a to prostřednictvím prezentačních akcí v dané destinaci, prezentací na veletrzích CR, study tour přímo v regionu a internetové kampaně v destinaci
Anglie a Francie.
Název projektu
Rozpočet
Spoluﬁnancování
Pozice ARR
Doba realizace
Operační program

Technika nás baví
12,95 mil. Kč
0%
Žadatel
1. 3. 2012 – 30. 6. 2014
OP VK, oblast podpory 7.1.1

Projekt „Technika nás baví“ reagoval na přetrvávající problém a predikci vývoje na trhu práce v Moravskoslezském kraji. Tímto problémem
se stal malý zájem o práci v technických profesích, zejména v elektrotechnice a stavebnictví, který mimo jiné souvisí s malým propojením
teoretické výuky na základních školách s podnikovou praxí. Tento projekt navazoval na předchozí aktivity ARR v rámci krajské regionální
aktivity ForTech (2007 – 2009) a na projekt „Region4Tech“, který ARR úspěšně realizovala v letech 2011 – 2012.
Cílem projektu bylo motivovat žáky 6. – 9. tříd ZŠ k volbě studia elektrotechnických a stavebních oborů poptávaných na trhu práce v Moravskoslezském kraji a přesvědčit žáky, učitele, výchovné poradce na ZŠ a rodiče o prestiži a dobré perspektivě těchto oborů. Cílem bylo
také přispět ke zlepšení podmínek při výuce pracovního vyučování dovybavením dílen partnerských základních škol rozvíjet tak v žácích
manuální zručnost a tím jejich zájem o technické profese.
Nezbytnou součástí byl rozvoj spolupráce se středními školami a podnikovou sférou v Moravskoslezském kraji. Do projektu se zapojilo
celkem 25 základních škol Moravskoslezského kraje s celkem 2.466 žáky.

Agentura pro regionální rozvoj, a.s.
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Název projektu
Rozpočet
Spoluﬁnancování
Pozice ARR
Doba realizace
Operační program

Řemesla nás baví
3,9 mil. Kč
0%
Žadatel
1. 7. 2013 – 31. 12. 2014
OP VK, oblast podpory 1.1

Projekt „Řemesla nás baví“ je již třetím projektem Agentury pro
regionální rozvoj, který se zaměřoval na motivaci žáků druhého
stupně základních škol v Moravskoslezském kraji ke studiu technických oborů, a to zejména řemeslných oborů jako např. truhlář,
tesař, kovář, sklář, zedník apod.
Jádrem projektových aktivit bylo zprostředkování zážitků, tvořivá
činnost a rozvoj manuální zručnosti žáků.
Do projektu se zapojilo celkem 8 základních škol Moravskoslezského kraje s 731 žáky.
Název projektu
Rozpočet
Spoluﬁnancování
Pozice ARR
Doba realizace
Operační program

Česko Slovensko má technický talent
47 tis. EUR
10 %
Vedoucí partner
1. 9. 2013 – 31. 8. 2014
OPPS SR – ČR 2007 – 2013, oblast
podpory 1.3

Projekt se zaměřoval na podporu technických talentů, rozvoj dovedností a zručnosti žáků 2. stupně ZŠ v kraji Moravskoslezském
a Žilinském, dále na zvyšování motivace žáků 2. stupně ZŠ na
obou stranách hranice ke studiu technických oborů dlouhodobě
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poptávaných na trhu práce v obou krajích, a to prostřednictvím
poznávání světa techniky (realizací 10 odborných exkurzí) a učení
se hrou, tj. tzv. jarními a podzimními školami techniky.
Do projektu se celkem z obou krajů zapojilo na 299 žáků v rámci
poznávání světa techniky a 112 žáků v rámci aktivity učení se hrou.
Název projektu
Rozpočet
Spoluﬁnancování
Pozice ARR
Doba realizace

Aktivity na základě řádu Služby veřejného
ekonomického zájmu
11,5 mil. Kč
0%
Vedoucí partner
1. 1. 2014 – 31. 12. 2014

Dotace byla určena na realizaci aktivit, které ARR vykonává na základě řádu Služby veřejného ekonomického zájmu (ŘSVEZ). Jedná
se o aktivity v oblasti podpory regenerace brownﬁelds, v oblasti podpory investičních příležitostí v MS kraji, podpora malého
a středního podnikání a vytváření podmínek pro využívání fondů
EU.

1.4

Komerční zakázky

ARR realizovala v r. 2014 komerční zakázky zejména v oblasti zpracování projektových žádostí, dotačního managementu a strategického plánování. Vzhledem k charakteru činností deklarovaných
Stanovami společnosti, kdy ARR naplňuje zejména roli servisní
organizace MS kraje, jsou realizované komerční zakázky pouze
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doplňkovou aktivitou ARR.
Přehled realizovaných komerčních zakázek:

Klient:

Název zakázky: Zpracování projektové žádosti pro projekt „Vybavení
jazykové a multimediální učebny ZŠ a MŠ Jindřichov“
Klient:
ZŠ a MŠ Jindřichov

Název zakázky: Kompletní žádost pro projekt Vybudování dílen ve
Střední škole technické a zemědělské, Nový Jičín
Klient:
Moravskoslezský kraj

Název zakázky: Řízení projektu „Rekreační areál Nová Ves“
Klient:
obec Dolní Moravice

Název zakázky: Realizace 2.etapy projektu Hipostezky v MSK
Klient:
Moravskoslezský kraj

Název zakázky: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Dobrá na
období let 2014 – 2020
Klient:
obec Dobrá

Název zakázky: Komplexní služby v rámci prezentace cestovního ruchu
Klient:
Moravskoslezský kraj

Název zakázky: Koordinace a metodické vedení při zpracování využití studie brownﬁeld „Území pod základní školou ve Veřovicích“
Klient:
obec Veřovice
Název zakázky: Informační a vzdělávací akce pro zástupce měst a obcí
problémových regionů Jihomoravského kraje
Klient:
Regionální rozvojová agentura Jižní Moravy
Název zakázky: Řízení projektu „Rekonstrukce hotelu Čeladenka“
Klient:
KOVOTOUR PLUS s.r.o.
Název zakázky: Aktualizace databáze RIS
Klient:
Česká asociace rozvojových agentur

Název zakázky: Kompletní žádost pro projekt Jazykové učebny středních odborných škol
Klient:
Moravskoslezský kraj
Název zakázky: Kompletní žádost pro projekt Modernizace výuky
a podmínek pro výuku v ZUŠ
Klient:
Moravskoslezský kraj
Název zakázky: Kompletní žádost pro projekt Přírodovědné učebny
a laboratoře ve středních odborných školách
Klient:
Moravskoslezský kraj
Název zakázky: Kompletní žádost pro projekt Jazykové učebny středních odborných škol
Klient:
Moravskoslezský kraj

Název zakázky: Realizace organizačních a produkčních aktivit projektu
„Intenziﬁkace odděleného sběru v MSK“
Klient:
EKO – KOM a.s.
Název zakázky: Hodnocení žádostí
Klient:
Karlovarská agentura rozvoj podnikání, p.o.
Název zakázky: Kompletní žádost pro projekt Přírodovědné laboratoře
Klient:
Moravskoslezský kraj
Název zakázky:

Moravskoslezský kraj

Název zakázky: Kompletní žádost pro projekt Zlepšení podmínek pro
praktické vyučování žáků Masarykovy střední zemědělské školy a VOŠ Opava
Klient:
Moravskoslezský kraj
Název zakázky: Kompletní žádost pro projekt Zatraktivnění výuky přírodovědných předmětů ve Střední zahradnické škole,
Ostrava
Klient:
Moravskoslezský kraj

Kompletní žádost pro projekt Podpora strojírenských oborů

Agentura pro regionální rozvoj, a.s.
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1.5

Přehled webových stránek ARR

www.arr.cz
základní web společnosti poskytující přehled o realizovaných činnostech a nabízených službách.
www.rismsk.cz
web zaměřující se na informace o inovačním prostředí MS kraje, představuje kraj
z pohledu inovací.
www.sance2020.cz
web poskytující informace o operačních
programech v programovacím období
2014 – 2020
www.invest – msr.com
web poskytující kompletní informace
o nabídce a stavu připravenosti průmy-
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slových zón, brownﬁeldů a rozvojových
ploch určených pro podnikání v MS kraji
www.startupharvest.com
web o soutěži Start Up Harvest, jejímž
cílem je zprostředkovat setkání začínajících ﬁrem či živnostníků s potenciálními
investory a pomoci tak začínajícím podnikatelům získat potřebný kapitál k rozvoji
podnikání
www.povolaniprozivot.cz
web na podporu technického vzdělávání v MS kraji. Obsahuje např. katalog
elektrotechnických a stavebních oborů
vyučovaných středními školami v Moravskoslezském kraji, proﬁly technických
profesů, ad.
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www.aktivne.arr.cz
web poskytuje informace o realizovaných workshopech v rámci projektu Aktivně pro rovné šance a informační materiály o problematice diskriminace na
trhu práce
www.msobservator.cz
Observatoř konkurenceschopnosti a trhu
práce Moravskoslezského kraje poskytuje volně dostupné informace a analýzy
v klíčových tématech regionálního rozvoje Moravskoslezského kraje, a to Území,
Ekonomika a podnikání, Inovace a Lidské
zdroje a porovnává je s dalšími kraji České republiky.
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II. Finanční část
2.1

Finanční výsledky

Graf č. 1: Výkony společnosti
Výkony společnosti v letech 2010 - 2014 (v tis. Kč)

Činnosti ARR se dlouhodobě zaměřují zejména na naplňování řádu Služby veřejného ekonomického zájmu a na realizaci
vlastních projektů spoluﬁnancovaných
z EU. Tento trend projevující se v dominanci podílu ostatních provozních výnosů (tj.
dotací) na celkových výkonech společnosti
zachycuje graf č. 1 – Výkony společnosti.
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Společnost dlouhodobě vykazuje zisk. Maximalizace zisku sice není cílem společnosti, nicméně kladný hospodářský výsledek
je určitou zárukou a referencí pro partnery
ARR, stejně tak jako předpokladem dalšího
rozvoje společnosti.
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Graf č. 2: Vývoj výsledku hospodaření
Výsledky hospodaření v letech 2010 - 2014 (v tis. Kč)
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Struktura hlavních nákladů společnosti dlouhodobě odráží zaměření činností společnosti do sféry služeb (graf č. 3).
Graf č. 3: Vývoj struktury hlavních nákladů
Hlavní náklady v letech 2010 - 2014 (v tis. Kč)
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Vývoj mzdových nákladů na zaměstnance v hlavním pracovním poměru za období 2010 – 2014 je zachycen v grafu č. 4. Průměrné mzdové
náklady na zaměstnance v hlavním pracovním poměru vykazují stabilní hodnoty, např. v meziročním srovnání došlo v r. 2014 k nárůstu
pouze o 1% ve srovnání s rokem 2013.
Graf č. 4: Vývoj mzdových nákladů (zaměstnanci na HPP)
Mzdové náklady na zaměstnance v letech 2010 - 2014 (v tis. Kč)
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Dostatečná úroveň oběžného majetku, vytvářející velmi dobrou likviditu společnosti, je většinově vytvářena ﬁnančním majetkem. Dlouhodobou pohledávku eviduje ARR za Moravskoslezským krajem, a ta se týká tzv. odbydlování vlastní investice v sídle společnosti. V krátkodobých pohledávkách jsou evidovány pohledávky z titulu realizovaných dotačních projektů, a to z důvodu časového nesouladu mezi
vznikem uznatelných nákladů a jejich proplacení ze strany poskytovatele dotace.
Graf č. 5: Vývoj struktury aktiv
Struktura aktiv v letech 2010 - 2014 (v tis. Kč)
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Graf č. 6: Vývoj struktury pasiv
Struktura pasiv v letech 2010 - 2014 (v tis. Kč)
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2.3
Výkaz zisku
a ztráty
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2.4

Příloha k účetní závěrce za účetní období 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014

Příloha je sestavena v souladu s Vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů popisným
způsobem zajišťujícím přehlednost a srozumitelnost předkládaných informací. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky a z dalších dokladů, které má účetní jednotka k dispozici.
Jednotlivé body jsou sestaveny s odkazem na příslušný odstavec § 39 Vyhlášky č. 500/2002 Sb., který
stanoví obsah přílohy.
Agentura pro regionální rozvoj, a.s. (dále jen „ARR“) je podnikatelským subjektem, který dle platných
předpisů nemá povinnosti mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Údaje jsou uvedeny v celých tis. Kč.

1) Obecné údaje
Obchodní ﬁrma:
Sídlo:

Právní forma:
Datum vzniku:
Ovládající osoba:

Agentura pro regionální rozvoj, a.s.
Na Jízdárně 7/1245
702 00 Ostrava
47673168
Společnost zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B,
vložka 609
akciová společnost
13. května 1993
Moravskoslezský kraj (100% akcií)

Předmět podnikání:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

IČ:

ARR je akciovou
společností
100 % vlastněnou
Moravskoslezským
krajem.

Organizační struktura:
Jednotlivé úkoly jsou zajišťovány plně v souladu s principem projektového řízení. Jsou vytvořeny 3 projektové týmy, každý projektový tým má určeného vedoucího projektového manažera, který tým vede
a přímo podléhá ředitelce.
Složení představenstva společnosti k 31. 12. 2014:
Předsedkyně představenstva:
Člen představenstva:
Člen představenstva:
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Složení dozorčí rady společnosti k 31.12.2014:
Předseda dozorčí rady:
Člen dozorčí rady:
Člen dozorčí rady:
Člen dozorčí rady:
Člen dozorčí rady:
Člen dozorčí rady:

Marian Lebiedzik
Martin Sikora
Richard Sladký
Jaroslav Kala
Renáta Rykalová
Eva Šillerová

2) Majetkové účasti
Cenné papíry a vklady v podnicích s podstatným vlivem jsou oceněny k 31. 12. 2014 ekvivalencí. Změna ocenění je vykázána ve vlastním
kapitálu v položce Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků. U Společnosti pro využití letiště Ostrava – Mošnov, a.s. nejsou ke dni
sestavení účetní závěrky ARR údaje o hospodaření za rok 2014 ověřeny auditorem.
Společnost pro využití letiště Ostrava – Mošnov, a.s.
Sídlo společnosti: Obchodně podnikatelský areál, budova č.p. 316/61, Mošnov, 742 51
Právní forma: akciová společnost
IČ: 60792914
Podílové cenné papíry a vklady v podniku s podstatným vlivem
Výše % podílu na základním kapitálu

2014
6 817,20
30 %

Výše vlastního kapitálu

22 724

Výsledek hospodaření

1 963

V době sestavení účetní závěrky ARR nejsou údaje o hospodaření SOM za rok 2014 ověřeny auditorem.

Centrum podnikání a rozvoje, s. r. o. v likvidaci
Sídlo společnosti: Štefánikova 244, Kopřivnice
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 25357948
Podílové cenné papíry a vklady v podniku s podstatným vlivem
Výše % podílu na základním kapitálu
Výše vlastního kapitálu

2014
59,2
20 %
296

Výsledek hospodaření

– 135

Agentura pro regionální rozvoj, a.s.
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Vědecko – technologický park Ostrava, a. s.
Sídlo společnosti: Technologická 372/2,
Ostrava – Pustkovec, 708 00
Právní forma: akciová společnost
IČ: 25379631
2014
400
9,09 %

Ostatní cenné papíry a vklady
Výše % podílu na základním kapitálu

HRAT, s. r. o.
Sídlo společnosti: nám. Družstevní 294, 739 61, Třinec
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 64087352
2014
Ostatní cenné papíry a vklady
Výše % podílu na základním kapitálu

V účetním
období 2014
nebyly přijaty
žádné dlouhodobé
bankovní úvěry.

20
4,65 %

V souvislosti s těmito majetkovými účastmi nebyly uzavřeny ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodech zisku.
Společnost nevlastní majetkové cenné papíry ani majetkové účasti v zahraničí.

3) Zaměstnanci

Přepočtený stav

2013

2014

23,79

22,18

2013
15 218
0
11 603
3 044
3 396
219

2014
14 655
0
11 095
2 677
3 355
205

Struktura osobních nákladů (tis. Kč):
Osobní náklady
- Z toho odměny členům představenstva a dozorčí rady
Celkové mzdové náklady
Podíl řídících pracovníků na celkových mzdových nákladech
Zákonné pojištění
Zákonné sociální náklady
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4) Půjčky, úvěry a další plnění osobám, které jsou statutárním orgánem, členy statutárních nebo řídících a dozorčích orgánů
(včetně bývalým osobám a členům těchto orgánů)
– v roce 2014 nebyly takové úvěry ani půjčky poskytnuty

5) Významné informace pro posouzení ﬁnanční, majetkové situace a výsledku hospodaření účetní jednotky a pro analýzu
údajů obsažených v rozvaze a ve výkazu zisku a ztráty
Informace o aplikaci obecných účetních zásad:
Přiložená účetní závěrka byla připravena podle zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví, podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími
v soustavě podvojného účetnictví a podle Českých účetních standardů pro podnikatele č. 001 až 023, které stanovují základní postupy
účtování pro podnikatele. Všechny předpisy byly použity ve znění platném k 31.12.2014.
Analytické členění účtů bylo převzato tak, jak bylo používáno v předchozích účetních obdobích.
Účetnictví společnosti je vedeno jako střediskové, případně jsou sledovány náklady na jednotlivé projekty, označené tzv. kódem:
-

Středisko ARR zahrnující vlastní hospodaření společnosti, kde však jsou zahrnuty také ty prostředky a majetek, které byly pořízeny
formou dotace, jejímž příjemcem je Agentura pro regionální rozvoj,
Středisko MSK zahrnuje dotace poskytnuté vlastníkem, tj. Moravskoslezským krajem. Jedná se zejména o dotaci na naplňování aktivit
v rámci řádu Služby veřejného ekonomického zájmu.
V účetním období roku 2014 nedošlo k podstatným změnám způsobů oceňování, postupů odpisování a postupů účtování oproti předcházejícímu účetnímu období.

Způsoby oceňování:
- hmotný majetek:
- peněžní prostředky a ceniny:
- pohledávky při vzniku:
- závazky při vzniku:
- ﬁnanční majetek:

pořizovacími cenami
jejich jmenovitými hodnotami
jmenovitou hodnotou
jmenovitou hodnotou
ekvivalencí

Sledování hmotného a nehmotného majetku se v účetní jednotce řídí vnitřní směrnicí. Hmotný a nehmotný majetek je evidován v pořizovací ceně. Dlouhodobý nehmotný majetek s pořizovací cenou do 60 tis. Kč a dlouhodobý hmotný majetek s pořizovací cenou do 40 tis. Kč
je účtován do nákladů ve dvou zdaňovacích období a veden v operativní evidenci. Do nákladů se účtuje technické zhodnocení majetku,
jehož hodnota v účetním období nepřesáhne 40 tis. Kč.
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Dlouhodobý ﬁnanční majetek je evidován v pořizovacích cenách, přičemž k rozvahovému dni jsou cenné papíry a vklady v podnicích
s podstatným vlivem oceněny ekvivalencí. Změna ocenění se promítá do změny stavu vlastního kapitálu prostřednictvím položky Změna
ocenění majetku a závazků.
Zásoby, které jsou povahy kancelářských potřeb, propagačních materiálů a pohonných hmot jsou účtovány přímo do spotřeby.

6) Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty
Opravné položky a rezervy
V účetním období 1.1.2014 – 31.12.2014 nebylo účtováno o opravných položkách. Byla vytvořena účetní rezerva za účelem obnovy zastaralé
ICT techniky.
Při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu bylo postupováno dle denního kurzovního lístku České národní banky. Tento přepočet
byl prováděn jak ke dni uskutečnění účetního případu, tak ke dni sestavení účetní závěrky. Tyto kurzové rozdíly byly shodně s předpisy
zaúčtovány výsledkově.
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek společnost odepisuje pro daňové účely zrychleně (zákon o dani z příjmu). Od r. 2009 se v účetní
jednotce uplatňují účetní a daňové odpisy shodné.
Rozpis hmotného a nehmotného majetku (tis. Kč):
Druh majetku
Samostatné movité věci, soubory
Dopravní prostředky
Software
Dlouhodobý hmotný majetek
pořízený z dotace (podrozvaha)

Rok 2013
Pořizovací
cena
1 183
1 297
292

Rok 2013
Oprávky

Rok 2014
Pořizovací
cena
1 183
1 330
292

Rok 2014
Oprávky

1 162
899
292

Rok 2013
Zůstatková
cena
21
398
0

1 175
1 105
292

Rok 2014
Zůstatková
cena
8
225
0

333

0

333

333

0

333

Pořízení dlouhodobého hmotného majetku formou ﬁnančního pronájmu: ARR, a. s. nemá sjednány smlouvy o ﬁnančním pronájmu. DHM
není zatížen zástavním právem ani věcným břemenem.
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Přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku (tis. Kč):
Druh majetku
DNM

Počáteční stav
k 1. 1. 2013

Přírůstky

úbytky Konečný stav
k 31. 12. 2013

Počáteční stav
k 1. 1. 2014

Přírůstky

úbytky Konečný stav
k 31. 12. 2014

292

–

–

292

292

–

–

292

Sam. Movité věci

2 366

366

- 252

2 480

2 480

33

–

2 513

Finanční majetek

6 469

476

–

6 945

6 945

494

- 143

7 296

333

–

–

333

333

–

–

333

Dlouhodobý hmotný majetek
pořízený z dotace (podrozvaha)

Drobný hmotný a nehmotný majetek je evidován v operativní evidenci (tis. Kč):
Druh majetku

2013

2014

Drobný hmotný majetek

4 316

4 145

252

252

Drobný nehmotný majetek

Součástí operativní evidence je zápůjčka z Moravskoslezského kraj v hodnotě 434.619, – Kč.

Přijaté dotace
V letech 2004 – 2014 se stala ARR příjemcem dotací na projekty, které jsou poskytovány z veřejných prostředků ČR či prostředků EU. V roce
2014 bylo ﬁnancováno celkem 14 projektů z dotačních zdrojů. Některé projekty spoluﬁnancované EU jsou dle požadavků poskytovatele
dotace auditovány po skončení nezávislým auditorem, který posoudí, zda v průběhu trvání projektu byly tyto veřejné zdroje efektivně
využívány. Příjemcem grantu je buď ARR přímo jako tzv. vedoucí projektu či jako spolupracující partner. Časový horizont těchto projektů
se pohybuje od 1 do 3 let trvání.
Grantové projekty realizované v r. 2014, doba jejich realizace a rozpočet jsou uvedeny ve Výroční zprávě.

Pohledávky
a) V aktivech společnosti jsou evidovány pohledávky z obchodních vztahů v celkové výši 476 tis. Kč. K datu sestavení přílohy byly všechny
tyto pohledávky uhrazeny. K datu sestavení přílohy nebyly uhrazeny pohledávky plynoucí z přihlášení do konkurzu.
b) V aktivech společnosti jsou evidovány pohledávky z titulu poskytnutých záloh na dotace partnerům grantového projektu Aktivně pro
rovné šance ve výši 239 tis. Kč.
c) Společnost neeviduje v roce 2014 žádné pohledávky k podnikům ve skupině.
d) Žádná pohledávka není kryta zástavním právem ani jištěna jiným způsobem. Společnost neeviduje pohledávky neuvedené v rozvaze.
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Závazky
a) Společnost eviduje závazky z obchodního styku za 467 tis. Kč. Všechny tyto závazky byly k datu sestavení přílohy uhrazeny.
b) Společnost neeviduje žádné závazky k podnikům ve skupině.
c) V pasivech společnosti jsou evidovány závazky z titulu přijatých záloh na grantové projekty v oblasti
vzdělávání v celkové výši 2.127 tis. Kč.
d) Společnost nemá závazky kryté zástavním právem. Společnost neeviduje závazky neuvedené v rozvaze.
Rozpis dlouhodobých bankovních úvěrů včetně úrokových sazeb a popisu zajištění úvěrů:
V účetním období roku 2014 nebyly přijaty žádné dlouhodobé bankovní úvěry
Výše splatných závazků pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti:
Ke dni sestavení přílohy nejsou takové závazky
Výše splatných závazků veřejného zdravotního pojištění:
Ke dni sestavení přílohy nejsou takové závazky

ARR realizovala
v roce 2014 tržby
z prodeje služeb
ve výši 2.429 tis. Kč.

Výše evidovaných daňových nedoplatků u místně příslušných ﬁnančních orgánů:
Ke dni sestavení přílohy nejsou takové závazky
Náklady na odměnu auditorské společnosti (tis. Kč):
Nepovinný audit účetní závěrky
jiné neauditorské služby – metodická pomoc

40
11

Výsledek hospodaření
Společnost zvolila pro sestavení účetní závěrky Výkaz zisku a ztráty plném rozsahu podle přílohy č. 2
vyhlášky 500/2002 Sb., tj. uspořádání a označování položek Výkazu zisku a ztrát v druhovém členění.

Základní kapitál
Společnost eviduje 100 ks akcií o celkové nominální hodnotě 1 000 tis. Kč. Veškeré akcie byly zaplaceny.
Akcie nejsou veřejně obchodovatelné.
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Přehled o změnách vlastního kapitálu (tis. Kč):
Rok 2013

Přírůstky

Úbytky

Rok 2014

Základní kapitál

1 000

–

–

1 000

Rezervní fondy

1 076

–

1 076

0

Ostatní fondy ze zisku

1 159

139

226

1 072

Kapitálové fondy

8 495

–

–

8 495

Rozdíly z přecenění nezahrnuté do HV

6 175

494

143

6 526

Výsledek hospodaření minulých účetních období

8 706

1 195

–

9 901

104

148

1 828

1 549

27 142

2013
3 928
3 036
892

2014
2 429
1 140
1 289

Výsledek hospodaření běžného účetního období
Vlastní kapitál celkem

252
26 863

Struktura tržeb (tis. Kč):
Struktura tržeb z prodeje služeb
Tržby z prodeje služeb
– z toho: tržby z prodeje služeb v oblasti poradenství a projektového řízení
– z toho: tržby z prodeje ostatních služeb

Významné události po datu účetní závěrky
– K žádným významným událostem nedošlo

V Ostravě dne 17.4.2015
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III. Zpráva o vztazích
Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou
ovládající osobou pro účetní období od 1.1.2014 do 31.12.2014
podle ustanovení § 82 Zákona č. 90/2012 Sb., „o obchodních korporacích“ v platném znění
I. Subjekty, k nimž se vztahuje tato zpráva
Zpráva je zpracována za společnost:
Agentura pro regionální rozvoj, a.s.
Na Jízdárně 7/1245, Ostrava
IČ: 47673168
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 609 (dále jen „ARR“)
Ovládající osoba a propojené osoby:
ovládající osoba:
Moravskoslezský kraj
sídlo: 28. října 117, Ostrava
IČ: 70890692
ostatní osoby ovládané stejnou ovládající osobou:
Letiště Ostrava, a.s., IČ 26827719, se sídlem Mošnov, Letiště Ostrava
Sanatorium Jablunkov, a.s., IČ 27835545, se sídlem Jablunkov, Alej míru 442
Bílovecká nemocnice, a.s., IČ 26865858, se sídlem Bílovec, 17.listopadu 538
KIC Odpady, a.s., IČ 28564111, se sídlem Ostrava – Přívoz, Slovenská 1083/1
Moravian – Silesian Tourism s.r.o., IČ 02995832, se sídlem Ostrava, Klicperova 504/8
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II. Úloha ovládané osoby, způsob a prostředky ovládání
Ovládající osoba je vlastníkem 100% akcií ARR a stejného množství hlasovacích práv.
ARR je založena za účelem podpory rozvoje regionu Moravskoslezského kraje a svými činnostmi naplňuje roli servisní organizace Moravskoslezského kraje. Na zadání kraje zajišťuje činnosti v oblasti regionálního rozvoje, podpory podnikání, podpory výzkumu, vývoje
a inovací v Moravskoslezském kraji

III. Smlouvy uzavřené mezi propojenými osobami a jejich plnění:
Smlouva:
Plnění:
Protiplnění:
Vznik újmy:
Smlouva:

Plnění:

Protiplnění:
Vznik újmy:
Smlouva:
Plnění:

Protiplnění:
Vznik újmy:

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ze dne 15. 1. 2014
Aktivity na základě Řádu služby veřejného ekonomického zájmu
Neinvestiční dotace ve výši 11 500 000, – Kč na základě
smlouvy, skutečná výše dotace 9 547 107,91,– Kč
–
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev.č. 00495/2012/EP ze
dne 13. 2. 2014
Realizace části projektu „Moravskoslezský pak zaměstnanosti: Mezinárodní výměna zkušeností a příkladů
dobré praxe při rozvoji místních partnerství na podporu zaměstnanosti“
Neinvestiční dotace ve výši 1 636 660,38,– Kč na dobu
realizace projektu
–
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ze dne 27. 5. 2014
Realizace projektu Intenziﬁkace odděleného sběru
a využívání vytříděných složek komunálního odpadu
včetně obalové složky v Moravskoslezském kraji
Neinvestiční dotace ve výši 800 000, – Kč na základě
smlouvy, skutečná výše dotace 777 613,41,– Kč
–

Objednávka: kompletní žádost pro projekt Přírodovědné laboratoře
Plnění:
zpracování kompletní žádosti o dotaci
Protiplnění: 112 530,– Kč vč. DPH
Vznik újmy:
–
Objednávka: kompletní žádost pro projekt Podpora strojírenských
oborů
Plnění:
zpracování kompletní žádosti o dotaci
Protiplnění: 112 530,– Kč vč. DPH
Vznik újmy:
–
Objednávka: kompletní žádost pro projekt Vybudování dílen ve
Střední škole technické a zemědělské, Nový Jičín
Plnění:
zpracování kompletní žádosti o dotaci
Protiplnění: 112 530,– Kč vč. DPH
Vznik újmy:
–
Objednávka: Realizace 2.etapy projektu Hipostezky v MSK
Plnění:
Realizace 2.etapy projektu Hipostezky v MSK
Protiplnění: 84 700,– Kč vč. DPH
Vznik újmy:
–
Objednávka: Komplexní služby v rámci prezentace cestovního ruchu
Plnění:
Prezentace nabídky CR na veletrhu Zabrze, v rámci Industriády a Festivalu parterských měst Bielsko – Biala
Protiplnění: 66 550,– Kč vč. DPH
Vznik újmy:
–
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Objednávka: kompletní žádost pro projekt Jazykové učebny středních odborných škol
Plnění:
zpracování kompletní žádosti o dotaci
Protiplnění: 104 060,– Kč vč. DPH
Vznik újmy:
–
Objednávka: kompletní žádost pro projekt Modernizace výuky
a podmínek pro výuku v ZUŠ
Plnění:
zpracování kompletní žádosti o dotaci
Protiplnění: 112 530,– Kč vč. DPH
Vznik újmy:
–
Objednávka: kompletní žádost pro projekt Přírodovědné učebny
a laboratoře ve středních odborných školách
Plnění:
zpracování kompletní žádosti o dotaci
Protiplnění: 112 530,– Kč vč. DPH
Vznik újmy:
–

Objednávka: kompletní žádost pro projekt Zlepšení podmínek pro
praktické vyučování žáků Masarykovy střední zemědělské školy a VOŠ Opava
Plnění:
zpracování kompletní žádosti o dotaci
Protiplnění: 112 530,– Kč vč. DPH
Vznik újmy:
–
Objednávka: kompletní žádost pro projekt Zatraktivnění výuky přírodovědných předmětů ve Střední zahradnické škole,
Ostrava
Plnění:
zpracování kompletní žádosti o dotaci
Protiplnění: 104 060,– Kč vč. DPH
–
Vznik újmy:

IV. Zhodnocení výhod a nevýhod plynoucích ze vztahů mezi propojenými osobami
Uzavřenými smlouvami je realizován základní účel ARR – podpory rozvoje regionu Moravskoslezského kraje, který představuje převážnou
náplň její činnosti. Vzhledem k tomu, Moravskoslezský kraj je hlavní odběratel výkonů ARR a že k žádné újmě nedošlo, převládají výhody
plynoucí ze vztahu s ovládající osobou.

V Ostravě dne 16. 3. 2015

………………………………………………..
Ing. Petra Chovanioková, MBA
předsedkyně představenstva
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…………………………………………………
Mgr. Martin Radvan, LL.M.
člen představenstva
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