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KRAJ PODPOŘÍ INVESTORY VLASTNÍMI POBÍDKAMI
Vlastní pobídkové programy pro větší investory chystá od příštího roku
Moravskoslezský kraj. Nyní hledá cesty, jak pomoci – studii možností pro kraj
připravila Agentura pro regionální rozvoj.
„Hledáme cesty, jak efektivně investory do kraje přilákat a jak podpořit nová tolik
potřebná pracovní místa také z naší strany. Podpora státu samozřejmě je a zůstane stále
to hlavní, bez ní se neobejdeme. Rovněž je nutné maximálně využívat možností dotací EU,“
zdůraznil náměstek hejtmana kraje Martin Sikora s tím, že pilotním projektem pro
krajskou podporu by se mohla stát už nová státem podpořená strategická zóna nad
Barborou v Karviné (vybudována bude na brownfields). Kraj už v minulosti podpořil a stále
finančně podporuje například studie využitelnosti bývalých areálů po těžbě a průmyslu, nebo
dotacemi a půjčkami podporuje malé a střední firmy s inovativním potenciálem.
„Je zde možnost kombinovat státní a regionální pobídky. Může jít také výhradně o podporu
vytvořených míst třeba u těch firem, které nezaměstnají požadovaný počet lidí, přesto nová
místa v řádu desítek až stovek vytvoří. Je tu také možnost podpořit nová technologická
centra a centra strategických služeb, kde se může stát, že investor nebude potřebovat díky
novým technologiím tolik nových lidí, kolik vyžaduje pro poskytnutí pobídky legislativa unie.
Lze také dotovat jiné výdaje investora než jen vytvoření pracovních míst,“ vypočítává některé
z možností popsaných ve studii ředitelka ARR Petra Chovanioková s tím, že Agentura pro
regionální rozvoj bude pro kraj zajišťovat tzv. Investment landing program, což je stanovení
prioritních odvětví s ohledem na charakter pracovní síly v kraji, vytvoření ucelené nabídky
pro investory včetně vícejazyčného webu, vyhledávání zájemců o investování v kraji a
úzkých kontaktů s potencionálními investory. V příštím roce pak kraj podle náměstka
hejtmana Sikory rozhodne o konkrétních pobídkových nástrojích v návaznosti na možnosti
EU a státu.
Legislativa Evropské unie totiž od léta 2014 neumožní poskytovat současnou výši veřejné
podpory (investičních pobídek), sníží současnou možnost čtyřicetiprocentní dotace pro
investice nad 100 miliónů a minimálně 250 nových pracovních míst na maximálních 25%
nákladů na vytvořená pracovní místa.
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