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ARR 2013: POPULARIZACE TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A ŘEMESEL, SOUTĚZ O 
INOVACNIHO OSKARA, VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ MEZI ŠPIČKOVÝMI ODBORNÍKY 
NEBO HLEDÁNÍ CEST, JAK MÁ MSK CO NEJLÉPE ČERPAT EVROPSKÉ DOTACE 

Agentura pro regionální rozvoj v letošním roce realizovala velmi populární projekty na 
podporu technického vzdělávání pro děti na základních školách – k oblíbenému programu 
Technika nás baví pro žáky z 25 základních škol přibyla setkávání našich dětí s žáky škol 
v Žilinském kraji a program pro budoucí řemeslníky. Zájem veřejnosti opět vzbudila letní 
šňůra akcí na podporu technoturistiky  a propagace tzv. TECHNO TRASY – v kraji mohou 
turisté cestovat po 12 památkách a atraktivitách. ARR má na starost organizaci kulturně-
zábavních akcí na objektech TECHNO TRASY a správu trasy už druhým rokem. 
„Poprvé jsme letos vyhlásili soutěž Inovační firma MS kraje a zájem byl velký – vybírali jsme 
z 22 firem a vítěz, třinecká firma Mepac, je špičkou v oboru nejen u nás, ale i ve světě.   
Inovační firmy vytvářejí pracovní místa pro mladé odborníky a také dělají kraji dobré jméno 
v ČR i ve světě.,“ řekla ředitelka ARR Petra Chovanioková. „Snažíme se trvale v rámci 
realizaci Regionální inovační strategie MSK propojovat špičkové aktivity a odborníky na 
evropské úrovni tak, aby to prospělo i našemu kraji. Letos bych také připomněla brokerage 
event (konferenci) o nových materiálech například nejen biomedicíně,“ doplnila. 

„Pro kraj také zpracováváme například analýzy čerpání evropských dotací a strategii, jak 
čerpat maximum prostředků EU i od roku 2014. Vypracovali jsme analýzu možných pobídek 
pro nové investory, kteří mohou do kraje přinést nová pracovní místa. Spravujeme databázi 
brownfields a komunikujeme s investory, kteří by měli zájem o jejich využití, ale nejen s nimi 
– letošní cesta po některých lokalitách na Krnovsku a Bruntálsku se setkala s velkým 
zájmem starostů,“ shrnula ředitelka ARR Petra Chovanioková. 
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