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Už třetí setkání náměstka hejtmana 

kraje Mariana Lebiedzika se starosty 

obcí zaplnilo ve čtvrtek 3. února 2011 

sál ostravského Hotelu Imperial – přije-

lo na 120 zástupců měst a obcí. Setká-

ní organizovala Agentura pro regionál-

ní rozvoj, která od kraje dostala nové 

úkoly a jejíž práce by také měla více 

prospět městům a obcím.

,,Už teď může pomoci web agentu-

ry k možnostem čerpání evropských 

dotací www.jestejesance.eu, kde 

jsou i zkušenosti žadatelů z praxe 

a taky přehled, kde a kolik peněz je 

ještě možné mj. i na programy obcí 

a měst získat do roku 2013. Zapojila 

se také do projektové přípravy žádostí 

o evropské peníze a už má za sebou 

úspěšně dokončené projekty. V nej-

bližší době agentura nabídne na webu 

kraje aktualizovanou databázi brown-

fi elds v regionu. Na jaře nám předá 

analýzu šesti znevýhodněných oblastí 

v kraji s 53 obcemi, kde je například 

malá možnost získat práci, špatná 

dopravní dostupnost a řekněme horší 

celkové podmínky pro život. Agentura 

navrhne kraji řešení problémů s tím, že 

kraj se následně bude snažit adresnou 

regionální politikou těmto oblastem 

pomoci,“ shrnul na akci prezentova-

né aktivity náměstek hejtmana Marian

Lebiedzik. 

(Více na stranách 4 a 5)

The third meeting of the Deputy Re-

gional President Marian Lebiedzik with 

local mayors on 3 February brought 

a full house to Ostrava’s Hotel Imperial, 

with over 120 representatives of towns 

and municipalities in attendance. The 

meeting was organized by the RDA as 

part of its new role as a key support 

organization for local municipalities.

Lebiedzik gives more details: “The Re-

gional Development Agency has set up 

a website www.jestejesance.eu with in-

formation on EU funding opportunities. 

It includes practical tips from success-

ful applicants and details of how mu-

nicipalities can still access funding up 

to 2013. The RDA also helps munici-

palities draw up project applications, 

and has had several major successes. 

The Agency’s website will soon pub-

lish a fully up – to – date database 

of brownfi elds in the Region. During 

spring 2011, the RDA will complete 

an analysis of six disadvantaged areas 

in the Region including 53 municipali-

ties suffering from a lack of job op-

portunities, inadequate transport links 

and poor quality of life in general. The 

Agency will propose solutions to these 

problems, which the Region will then 

implement through its local develop-

ment policy structures.”

(More information on pages 4 and 5)
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Agentura pro regionální rozvoj 

spustila ve spolupráci s kra-

jem nový web www.jestejesance.

eu. Poskytuje všem zájemcům kom-

pletní informace o možnostech čer-

pání fi nančních prostředků z fondů 

EU v rámci regionálního operační-

ho programu, tak z jiných programů. 

Přehledně a na jednom místě zájem-

ci zjistí, kolik prostředků v jednotlivých 

operačních programech ještě zbývá 

a kolik už je vyčerpáno, a kde jsou ak-

tuálně otevřené výzvy. Součástí webu 

jsou i zcela konkrétní zkušenosti ža-

datelů včetně problémů, které řešili 

při přípravě i realizaci projektů a kvůli 

nimž jim EU například některé polož-

ky neuznala. Z chyb se tedy lze poučit 

a rady mohou inspirovat další žadate-

le. Samozřejmostí jsou kontakty a vel-

mi jednoduché nasměrování přímo 

na operační programy a výzvy. Web 

je pravidelně aktualizován a agentura 

uvítá zkušenosti dalších žadatelů tak, 

aby byly užitečné i dalším.

,,Žadatelé z Moravskoslezského kraje 

se na celkovém objemu peněz čerpa-

ných v rámci republikových krajských 

programů podílejí v průměru 10,7 % 

– jsou oblasti nadprůměrné, ale jsou 

i rezervy. K velké škodě Moravsko-

slezského kraje je z té druhé katego-

rie hlavně oblast dotací do životního 

prostředí, kde jsou žadatelé z MSK 

opravdu pasivní a o dotace nežádají. 

Nový web www.jestejesance.eu mů-

že výrazně pomoci radami, ale i ori-

entací v nabídce dotací. Času už není 

mnoho, objem prostředků pro náš kraj 

je přitom do roku 2013 opravdu velký 

a byla by chyba toho nevyužít,“ řek-

la ředitelka ARR Petra Chovanioková. 

,,Velký zájem je o dotace pro cestov-

ní ruch, venkov nebo začínající podni-

katelské projekty, ale bohužel je třeba 

říct, že právě v oblasti ochrany ovzdu-

ší a obecně životního prostředí nejsou 

ani fi rmy příliš aktivní,“ doplnila Cho-

vanioková. 

The Regional Development Agen-

cy, in conjunction with the Mora-

vian – Silesian Region, has launched 

a new website www.jestejesance.eu, 

giving complete information on EU 

funding available through the Regional 

Operational Programme and other pro-

grammes. The website gathers together 

all key details of EU subsidies, including 

how much funding is still available with-

in individual programmes and which 

calls for projects are currently open. 

The site also has a section in which ap-

plicants describe their own experiences 

of problems and solutions in project 

planning and implementation – includ-

ing cases when auditors rejected some 

items of expenditure – so future appli-

cants will be able to learn from others’ 

mistakes. The website also gives a full 

list of contacts and easy navigation to 

operational programmes and calls. The 

site is updated regularly and the RDA 

is keen to hear from more applicants 

about their EU funding experiences.

RDA Director Petra Chovanioková 

points out a key issue: “The Re-

gion’s applicants accounted for 

10.7 % of all EU regional funding ac-

cessed within the Czech Republic. 

Although we are strong in some ar-

eas, in others there is still untapped 

potential. One of these neglected areas 

is environmental projects, where appli-

cants from the Region have shown very 

little interest in subsidy funding. The new 

website www.jestejesance.eu provides 

a range of useful advice and infor-

mation on the subsidy programmes 

available to applicants. We don’t have 

much time left, but plenty of funding 

is still available for the Region before 

2013 and it would be a great shame 

if we missed out. There is constant 

interest in subsidies for tourism, ru-

ral areas and business start-ups, but 

companies have been very slow to 

create projects to support environ-

mental improvements.”

ZÁJEM O DOTACE Z EU NENÍ 
VYVÁŽENÝ, KRAJ CHCE PODPOŘIT 
ČERPÁNÍ

REGIONAL APPLICANTS ARE NOT 
TAKING ADVANTAGE OF FULL RANGE 
OF EU SUBSIDIES

SPOLUPRÁCE, PARTNERSTVÍ / COOPERATION, PARTNERSHIP

in the second half of April, Ostrava 

will host the fi nal conference of 

the international project CERADA 

(Central European Research and 

Development Area), which is be-

ing implemented by the RDA within the 

7th European Community Framework 

Programme. The CERADA project is 

part of the RDA’s recently expanded 

sphere of activity – one of our new 

key priorities is to help strengthen the 

R&D potential of the Moravian – Sile-

sian Region and improve cooperation 

between universities and companies in 

the research and development process. 

Working alongside partners from the 

Czech Republic and neighbouring re-

gions of Poland and Slovakia, we have 

profi led all of the research institutions 

in the Region. These profi les include 

detailed information on the services 

that researchers can offer to commer-

cial companies: the focus of research, 

laboratories and other equipment, suc-

cessful projects, and references from 

previous cooperation with businesses 

and foreign partners. We have also pre-

pared and launched training courses 

focusing on the specifi c needs of the 

business community, clusters, develop-

ment agencies, science and technology 

parks, and universities.

The RDA has analyzed the innovation 

environments in each of the participat-

ing regions, enabling effective transfer 

of best practice among all participants. 

I am pleased to be able to invite you to 

the fi nal CERADA conference and I am 

confi dent that the project will help im-

prove the coordination of development 

and innovation strategies in the Region 

and beyond.

Petra Chovanioková
Director, Regional Development Agency 

v druhé polovině dubna proběhne v Os-

travě závěrečná konference mezinárod-

ního projektu CERADA (Central Euro-

pean Research and Development Area), 

který Agentura pro regionální rozvoj re-

alizuje v rámci 7. rámcového programu 

Evropského společenství. Projekt je 

součástí nových aktivit naší agentury 

– jednou z našich priorit je pomoci zvy-

šování vědeckovýzkumného potenciálu 

Moravskoslezského kraje a zlepšování 

spolupráce fi rem a vysokých škol při 

realizaci konkrétních výzkumných a vý-

vojových aktivit. Ve spolupráci s partne-

ry z Česka i okolních regionů v Polsku 

a na Slovensku jsme zpracovali profi ly 

vědeckých pracovišť vysokých škol 

a dalších vědeckovýzkumných institucí 

v kraji. Shromáždili jsme všechny důle-

žité informace o nabídce pracovišť urče-

né pro podnikatelskou sféru: informace 

o jejich zaměření, laboratorním a dalším 

vybavení, o úspěšných realizovaných 

projektech a také reference z oblasti 

spolupráce s podnikatelskou sférou 

a se zahraničními partnery. V oblasti 

vzdělávání jsme připravili a už i zčásti 

realizovali tréninkové kurzy na základě 

konkrétních potřeb podnikatelů, klastrů, 

rozvojových agentur, vědeckotechnolo-

gických parků i vysokých škol. 

Analyzovali jsme inovační prostředí jed-

notlivých regionů, což umožní efektivní 

přenos nejlepších praktik v této oblasti 

mezi regiony zapojenými do projektu. 

Zvu vás tímto na závěrečnou konfe-

renci projektu a věřím, že projekt a jeho 

výstupy přispějí k lepší koordinaci roz-

vojových a inovačních strategií nejen 

v rámci našeho kraje.

Petra Chovanioková
ředitelka Agentury pro regionální rozvoj, a.s.

Dear riders,

Vážení čtenáři,
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BŘEZEN

8. března 2011 / M – palác café – restaurant, Brno 
Seminář Předvídání v oblasti vývoje technolo-
gií (Technology Foresight), projekt InNOBorder
Informace: David Pawera, pawera@arr.cz

8. – 9. března 2011 / nová aula VŠB – TU 
Ostrava
Veletrh pracovních příležitostí Kariéra Plus 
2011 a konference Budoucnost trhu práce – 
bez talentů to nepůjde
Informace: www.vsb.cz/karieraplus/cs

8. – 11. března 2011 / Cannes, Francie
MIPIM – 22. ročník veletrhu mezinárodních 
nemovitostí
Informace: www.mipim.com

9. – 13. března 2011 / Berlín, Německo
ITB Berlin 2011 – veletrh cestovního ruchu
Informace: www1.messe – berlin.de

10. – 13. března 2011 / Jablonec nad Nisou
Euroregion Tour – veletrh cestovního ruchu
Informace: www.eurocentrumjablonec.cz

11. – 13. března 2011 / Černá louka, Ostrava
DOVOLENÁ a REGION 2011 – 14. ročník 
veletrhu cestovního ruchu
Informace: www.cerna – louka.cz

16. března 2011 / Clarion Congress
Hotel Ostrava
Konference/seminář Děláme byznys
s Ruskem
Informace: info@honorarnikonzulat – RF.cz,
info@rcvkf.cz

18. – 19. března 2011 / Kongresové
centrum ALDIS, Hradec Králové
Veletrh Infotour a cykloturistika – veletrh 
cestovního ruchu
Informace: www.infotourhk.cz

24. března 2011 / Hotel Imperial, salonek Praha
Setkání náměstka s regionálními partnery na 
téma: Jak zvýšit zájem o technické obory
Informace: Zuzana Bardoňová,
bardonova@arr.cz

DUBEN

5. dubna 2011 / Hotel Imperial, salonek Praha
Workshop Veřejné zakázky
Informace: Roman Pelc, pelc@arr.cz

5. – 7. dubna 2011 / Famtrip Polsko
Famtrip zaměřený na Stodolní ulici a technic-
ké památky
Informace: Richard Žabka, zabka@arr.cz

7. dubna 2011 / Ostrava
Shromáždění zástupců obcí v regionu soudrž-
nosti Moravskoslezsko
Informace: www.narodni – regiony.cz

12. – 16. dubna 2011 / BVV, Brno
URBIS INVEST – mezinárodní veletrh investic, 
financí, realit a technologií
Informace: www.bvv.cz/urbisinvest

13. dubna 2011 / Krajský úřad 
Moravskoslezského kraje, zasedací místnost 
zastupitelstva C 210
Konference ke společenské odpovědnosti 
SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST – PŘIDANÁ 
HODNOTA PRO FIREMNÍ PRAXI
Informace: www.projektso.cz

15. dubna 2011 / Ostrava
Galavečer - slavnostní vyhlášení čtyř kategorií 
projektu Sestra Moravskoslezského kraje za 
rok 2010
Informace: www.sestrakraje.cz

14. – 16. dubna 2011 / Zabrze, Polsko
Mezinárodní veletrh turistiky a průmyslového 
dědictví
Informace: www.konferencja.zabrze.pl

19. dubna 2011 / Hotel Imperial,
Kongresový sál
Závěrečná konference projektu CERADA
Informace: Jiří Štěpán, stepan@arr.cz

MARCH

8 March 2011 / M – palác café – restaurant, Brno
Technology Foresight seminar as part of the 
InNOBorder project
Information: David Pawera, pawera@arr.cz

8 – 9 March 2011 / VŠB – Technical University
Kariéra Plus 2011 careers fair and conference 
‘The Future of the Job Market – talent is 
essential’
Information: www.vsb.cz/karieraplus/cs

8 – 11 March 2011 / Cannes, France
MIPIM – 22nd annual international real 
estate event
Information: www.mipim.com

9 – 13 March 2011 / Berlin, Germany
ITB Berlin 2011 – travel trade show
Information: www1.messe – berlin.de

10 – 13 March 2011 / Jablonec nad Nisou
Euroregion Tour – tourism and travel trade fair
Information: www.eurocentrumjablonec.cz

11 – 13 March 2011 / Černá louka, Ostrava
HOLIDAY AND REGION 2011 – 14th annual 
tourism and travel trade fair
Information: www.cerna – louka.cz

16 March 2011 / Clarion Congress Hotel Ostrava
Conference/seminar ‘Doing Business with 
Russia’
Information: info@honorarnikonzulat – RF.cz, 
info@rcvkf.cz

18 – 19 March 2011 / ALDIS Congress Centre, 
Hradec Králové
Infotour and Cycle Tourism trade fair
Information: www.infotourhk.cz

24 March 2011 / Hotel Imperial, ‘Praha’ Lounge
Meeting with the Deputy Regional President 
and partners: Raising interest in technical 
studies
Information: Zuzana Bardoňová,
bardonova@arr.cz

APRIL

5 April 2011 / Hotel Imperial, ‘Praha’ Lounge
Public Procurement workshop
Information: Roman Pelc, pelc@arr.cz

5 – 7 April 2011 / Famtrip Poland
Famtrip focusing on Ostrava’s Stodolní Street 
and industrial heritage sites
Information: Richard Žabka, zabka@arr.cz

7 April 2011 / Ostrava
Meeting of municipal mayors from the 
Cohesion Region Moravia – Silesia 
Information: www.narodni – regiony.cz

12 – 16 April 2011 / Brno Exhibition Centre
URBIS INVEST – international trade fair 
for investment, finance, real estate and 
technologies
Information: www.bvv.cz/urbisinvest

13 April 2011 / Moravian – Silesian Regional 
Authority, Regional Assembly meeting room C210
Conference on Social Responsibility
SOCIAL RESPONSIBILITY – ADDED VALUE 
FOR COMPANY PRACTICE
Information: www.projektso.cz

14 – 16 April / Zabrze, Poland
International trade fair – tourism and industrial 
heritage
Information: www.konferencja.zabrze.pl

15 April / Ostrava
Gala evening – awards ceremony for four 
categories of the project ‘Nurse of the 
Moravian-Silesian Region 2010
Information: www.sestrakraje.cz

19 April 2011 / Hotel Imperial, Congress Hall
Final conference in the CERADA project
Information: Jiří Štěpán, stepan@arr.cz

EDITORIAL

The town of Stará Ves nad 

Ondřejnice, not far from Ostrava, 

has recently reconstructed its 

sports and leisure facilities with EU fund-

ing. The reconstruction was completed in 

December 2010. Mayor Dalibor Dvořák 

explains: “The sports centre is not only 

used by local people and visitors; it is 

also home to various local sports clubs 

and associations. It is located in the 

Košatka district, close to a major trans 

– regional cycle path (known as the ‘Am-

ber Route’) and on the edge of the Odra 

valley nature reserve. The centre includes 

a multi – functional pitch for various ball 

games, smaller children’s playgrounds 

and a clubhouse.”

The reconstruction cost CZK 6 million, 

of which 4 million were EU subsidies

accessed via the ROP Moravia – Silesia. 

The RDA helped the town draw up the 

project documentation and managed its 

activities.

Ve Staré Vsi nad Ondřejnicí po-

blíž Ostravy mají díky evropským 

dotacím další možnosti sportov-

ního vyžití – rekonstrukci volnočaso-

vého areálu dokončila obec v prosinci 

2010. ,,Sportoviště slouží nejen našim 

obyvatelům a širší veřejnosti (návštěv-

níkům obce), ale také místním sdruže-

ním pro spolkovou a klubovou činnost. 

Areál je v místní části Košatka v těsné 

blízkosti cyklotrasy zvané Jantarová 

stezka a dá se tu zastavit při procház-

ce v CHKO Poodří. Součástí areálu je 

multifunkční hřiště pro různé míčové 

sporty, hřiště pro menší děti a také zá-

zemí s klubovnou,“ řekl starosta obce 

Dalibor Dvořák.

Celkově stál areál 6 mil. Kč, z toho 

4 mil. Kč je dotace EU – ROP Morav-

skoslezsko. Agentura pro regionální 

rozvoj pro obec projekt zpracovávala 

a řídila jeho průběh.

NEW SPORTS CENTRE AT STARÁ VES 
NAD ONDŘEJNICÍ

STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ MÁ 
NOVÉ SPORTOVIŠTĚ

On 8 March 2011 the city of Brno 

hosted a specialist workshop on 

Technology Foresight. The work-

shop was organized by the Regional 

Chamber of Commerce of South Mora-

via in conjunction with Ostrava’s RDA 

as part of the InNOBorder project, sup-

porting cross – border innovation and 

co – fi nanced via the Operational Pro-

gramme Cross – Border Cooperation 

Slovakia/Czech Republic 2007 – 2013.

Delegates came from universities, re-

search institutes, cluster organizations, 

technology platforms, and a range of 

businesses. The workshop presented 

forecasting methods used in Technol-

ogy Foresight and demonstrated how 

to apply these methods in practice. De-

legates will be able to implement their 

new knowledge in strategic planning for 

companies and other institutions.

Dne 8. 3. 2011 se uskutečnil 

v Brně odborný workshop na 

téma předvídání v oblasti vývo-

je technologií – Technology Foresight. 

Workshop uspořádala Krajská hospo-

dářská komora Jižní Moravy ve spo-

lupráci s ostravskou Agenturou pro 

regionální rozvoj v rámci projektu InNO-

Border (Inovace přes hranice) spolufi -

nancovaného z Operačního programu 

Přeshraniční spolupráce Slovenská re-

publika – Česká republika 2007 – 2013.

Účastníci workshopu byli především 

z univerzit, výzkumných ústavů, klast-

rových iniciativ, technologických platfo-

rem, ale účastnili se také podnikatelé. 

Byli seznámeni s metodami prognózo-

vání využívanými v rámci Technology 

Foresight včetně příkladů jejich využití 

v konkrétní praxi, seminář pomohl v ori-

entaci strategického plánování zúčast-

něných fi rem a institucí. 

INNOVATIONS AT THE TECHNOLOGY 
FORESIGHT WORKSHOP

INOVACE NA WORKSHOPU 
TECHNOLOGY FORESIGHT



the Regional Development Strategy for 

the period up to 2016. Lebiedzik em-

phasizes the Region’s strong potential 

for future growth: “In recent years the 

structure of the Region’s industry has 

changed. The companies operating here 

are often part of international groups, so 

we are not isolated – we are closely in-

terlinked with the rest of Europe and the 

whole world. The Region’s industries 

can boast good productivity. But we also 

have more to offer than engineering, iron 

and steel – our Region has great poten-

tial in the tourist industry.”

On the other hand, Lebiedzik also points 

out some of the Region’s problems: 

“We still face high unemployment, pol-

lution, inadequate transport infrastruc-

ture and an exodus of qualifi ed people. 

We are determined to strengthen the 

Region’s positive potential through tar-

geted subsidy programmes and a range 

of other regional policy initiatives up to 

2016, all of which are clearly set out in 

our Regional Development Strategy.” 

(http://verejna – sprava.kr – moravsko-

slezsky.cz/rk_1002.html)

This year, the Region is able to provide 

over 100 million CZK in subsidy funding 

for towns and municipalities. Mayors at 

the meeting received detailed informa-

tion on these programmes. Lebiedzik 

explains: “The funds are not only aimed 

at the most popular areas – culture, tour-

ism, and small – scale infrastructure. We 

are also targeting rural development 

projects.” (http://www.arr.cz/userfi les/

fi le/prezentaceMR.pdf )

Question for Deputy Regional Presi-

dent Marian Lebiedzik: The Regional 

Development Agency is drawing up 

an analysis of disadvantaged areas. 

How will this data be used?

Regions must support balanced de-

velopment. There are big differences 

between various parts of our Region, 

and we want to ensure that certain ar-

eas do not become depopulated due 

to a lack of job opportunities or inad-

equate transport links. We plan to focus 

on those parts of the Region suffering 

higher than average unemployment, 

poor transport infrastructure, or envi-

ronmental problems. This exodus of 

people is not only affecting isolated ru-

ral border areas, as might be expected: 

people are also leaving some medium 

– sized towns. The RDA’s analysis will 

help us to target precisely those areas 

that need the most help.

NÁMĚSTEK HEJTMANA MARIAN 
LEBIEDZIK NA SETKÁNÍ SE 
STAROSTY: CHCEME PO ARR TAKÉ 
SERVIS PRO MĚSTA A OBCE

Už třetí setkání náměstka hejtmana 

kraje Mariana Lebiedzika se staros-

ty obcí zaplnilo ve čtvrtek 3. února 

2011 sál ostravského Hotelu Impe-

rial. Setkání organizovala Agentura 

pro regionální rozvoj a ta tu také 

představila obcím a městům nové 

možnosti a servis, který jim může 

nabídnout. Součástí setkání byla 

také prezentace letošních dotač-

ních možností kraje směrem k měs-

tům a obcím i dotace Evropské unie 

do roku 2013, kde ještě mají žada-

telé v kraji spoustu možností, ale 

ne ve všech oblastech jich dokáží 

na 100 % využít. Starostové se na 

setkání zajímali hlavně právě o do-

tační programy kraje i EU v tom-

to roce a o pomoc, která vyplyne 

z tzv. analýzy znevýhodněných ob-

lastí, kterou Agentura pro regionální 

rozvoj kraji odevzdá spolu s návrhy 

řešení v březnu.

,,O evropské dotace zájem byl a je, 

bohužel není rovnoměrný a na-

příklad o oblast ekologie, s výjim-

kou budování kanalizací, je u obcí 

a měst doposud překvapivě malý. 

Naopak přetlak je u žádostí o do-

tace do oblasti cestovního ruchu,“ 

shrnul náměstek hejtmana Marian 

Lebiedzik stručně to, oč mají ža-

datelé z Moravskoslezského kraje 

také z řad měst a obcí zájem. Mož-

nosti, které Evropská unie dává 

městům a obcím v našem kraji 

v nejbližší době, jsou shrnuty napří-

klad na www.jestejesance.eu nebo 

www.dobra – rada.cz.

Kraj se v plánování svých vlastních 

The third meeting of the Deputy Re-

gional President Marian Lebiedzik 

with local mayors on 3 February 

brought a full house to Ostrava’s Ho-

tel Imperial. The meeting was organ-

ized by the RDA, which presented its 

new role as a key support organiza-

tion for municipalities and outlined 

a range of funding opportunities. 

The presentation explained the vari-

ous ways of accessing EU subsidy 

funding for municipalities up to 2013; 

applicants in the Region can take 

advantage of a range of possibilities 

that still remain underused.

The mayors were particularly inter-

ested in Regional and EU subsidy 

programmes available this year, as 

well as the RDA’s analysis of disad-

vantaged areas, which the Agency 

will present in March together with 

an action plan for solutions.

Marian Lebiedzik gives more details 

on the main focus of interest: “There 

is plenty of demand for EU subsidies, 

but unfortunately it is not evenly spread 

across all areas: there has been surpris-

ingly little interest in ecological funding 

– except for municipal sewerage sys-

tems. On the other hand, demand for 

tourism – related funding far exceeds 

availability.” Two websites – www.jest-

ejesance.eu and www.dobra – rada.

cz – give full information on the Euro-

pean Union subsidies available to the 

Region’s municipalities now and in the 

near future.

The Region’s activities supporting 

towns and municipalities are guided by 

aktivit směrem k obcím a městům 

řídí mj. strategickým plánem rozvo-

je kraje do roku 2016. ,,Za poslední 

léta se změnila struktura průmyslu 

v našem kraji – nejsme izolovaní – 

podniky tu jsou součástmi nadná-

rodních sítí a tím pádem máme vel-

kou provázanost na Evropu i svět. 

Je tu poměrně vysoká produktivita 

práce právě v průmyslu. Nicméně 

náš kraj není pouze o hutích, do-

lech či strojírnách, nabízí i celou 

řadu možnosti v oblasti cestovního 

ruchu,“ vyjmenoval některá pozitiva 

náměstek hejtmana Lebiedzik.

,,Na straně druhé je tu stále vyso-

ká nezaměstnanost, špatné životní 

prostředí, nedobudovaná dopravní 

infrastruktura a odliv vzdělaných 

lidí“, doplnil Lebiedzik. ,,Pozitivní 

potenciál kraje chceme dále posilo-

vat, k tomu mají napomoci i adres-

né dotační programy a další aktivity 

kraje v oblasti regionální politiky do 

roku 2016, shrnuté ve zmiňované 

rozvojové strategii,“ řekl náměstek 

hejtmana Marian Lebiedzik (http://

verejna – sprava.kr – moravskoslez-

sky.cz/rk_1002.html).

Jen letos má kraj na pomoc obcím 

a městům přes 100 miliónů korun 

v dotačních titulech. Na setkání se 

s možnostmi seznámili i představi-

telé obcí. ,,Peníze jsou určeny nejen 

do oblastí, o němž je zájem největší 

– kultura, cestovní ruch, drobná in-

frastruktura obcí. Chceme opět po-

moci i venkovu,“ uzavřel náměstek 

hejtmana Marian Lebiedzik (http://

www.arr.cz/userfi les/fi le/prezenta-

ceMR.pdf).

DEPUTY REGIONAL PRESIDENT 
MARIAN LEBIEDZIK AT THE MAYORS’ 
MEETING: RDA WILL PROVIDE 
SUPPORT TO MUNICIPALITIES

Marian Lebiedzik
náměstek hejtmana pro regionální rozvoj
Deputy to the Regional President with 
responsibility for regional development

Otázka pro náměstka hejtmana 
Mariana Lebiedzika: Agentura 

pro regionální rozvoj pro kraj 
zpracovává analýzu znevýhod-
něných oblastí. K čemu má 
sloužit?

Kraje musí podporovat vyváže-

ný rozvoj, rozdíly mezi oblastmi 

jsou u nás poměrně velké a my 

nechceme, aby se nám někte-

ré oblasti za deset nebo více let 

vylidnily, protože tam lidé nemají 

práci nebo se k ní prostě nijak 

nedostanou. Chceme ještě lépe 

a adresně podpořit ty regiony 

a místa, kde je vyšší než průměr-

ná nezaměstnanost, kde je horší 

dopravní dostupnost, kde je nej-

horší životní prostředí. Některé 

oblasti se nám rychle vylidňují 

a nejsou to, jak by se dalo před-

pokládat, výhradně vesnice v pří-

hraničních oblastech, jsou to také 

města střední velikosti. Analýza 

nám pomůže zcela konkrétně na-

směrovat pomoc tam, kde je to 

zapotřebí nejvíce. 
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PRO VELKÝ ZÁJEM BUDE DALŠÍ 
WORKSHOP K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM

ARR NOVĚ JAKO SERVIS KRAJE 
V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU

I V NAŠEM KRAJI JSOU 
SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÉ
FIRMY

Due to popular demand, the Re-

gional Development Agency is 

holding another workshop on Europe-

an public procurement on 5 April 2011. 

The seminars are part of the inter – re-

gional euroPROC project; the RDA is 

a key project partner and the workshop 

is targeted mainly at small and medium 

enterprises (SMEs) in the Moravian 

– Silesian Region who are either an-

nouncing tenders or bidding for ten-

ders within the EU.

The workshop is designed to help raise 

awareness of the European public pro-

curement system among SMEs and to 

give advice on how best to succeed 

in the bidding process. The workshop 

is followed by a seminar focusing on 

practical experiences (both positive 

and negative) of public procurement 

– including details of court cases 

concerning manipulated tenders or 

other illegal practices. The lecturers 

discuss practical recommendations 

for announcing tenders, issues of re-

sponsibility (including criminal respon-

sibility), the precise specifi cation of 

tenders, splitting investments into sev-

eral smaller tenders, and the appeals 

process. At the last workshop, partici-

pants particularly appreciated the lec-

ture given by the Brno – based judge 

David Raus, who talked about his own 

experience of problems with illegal ten-

ders and analyzed high – profi le exam-

ples of manipulated tenders such as 

the recent case in Karlovy Vary.

The Regional Development 

Agency provides a range of ser-

vices to support and promote the Re-

gion’s tourist potential. These include 

participation at exhibitions and trade 

fairs as well as organizing famtrips for 

journalists and travel agency staff, with 

the aim of attracting more foreign visi-

tors to the Moravian – Silesian Region.

In January 2011 the RDA gave a pres-

entation at the Brno exhibition GO 

– REGIONTOUR 2011 – Holidays for 

Everyone, which was attended by more 

foreign visitors than last year’s event. 

The fi rst two days were set aside for 

tourism professionals, with the third 

day open to the general public. The 

Region’s presentation focused on the 

Beskydy mountains and golf tourism.

The exhibition Holiday World, held at 

Prague’s exhibition centre, took place 

in February at the same time as other 

trade fairs: Top Gastro and Golf World 

Prague. The M – S Region also partici-

pated in Euroregion Tour 2011 (held in 

March at Jablonec nad Nisou). In April 

there will be a presentation of the Re-

gion’s technical monuments in the

Polish city of Zabrze.

In mid – March the Ostrava exhibition 

Holiday and Region 2011 hosted an 

extensive display by the M – S Re-

gion, attracting plenty of interest from 

visitors. This event is targeted mainly 

at tourists from the region or nearby 

areas of Poland and Slovakia, so it 

focuses particularly on tourism and 

leisure opportunities in the Beskydy 

and Jeseníky mountains, golf courses, 

and wellness spas within easy reach of 

towns and cities.

The Regional President’s Award 

for Social Responsibility in 2010 

went to the Nošovice brewery 

of the Plzeňský Prazdroj group (cat-

egory: companies with more than 250 

employees), ČSAD Logistik Ostrava 

(category: under 250 employees), and 

the gardening company Dvořák Lesy 

Sady Zahrady (category: small busi-

nesses). The Regional President Ja-

roslav Palas presented the awards at 

the Social Responsibility Gala Even-

ing held at Ostrava’s Antonín Dvořák 

Theatre in mid – January 2011. This 

year’s awards were the fi rst to fea-

ture a public vote, which was won by 

ČSAD Logistik Ostrava followed by 

LR Health and Beauty System (2nd 

place) and Dalkia Czech Republic (3rd 

place).

At the heart of the Award 

for Social Responsibility is 

the principle that employ-

ers should not only make 

profi t, but should also be 

active and valued mem-

bers of society, providing 

good working conditions 

for their employees and 

helping to make the local 

community a better place 

to live.

Besides showcasing local 

companies, the gala even-

ing also brought benefi ts 

to charities, with the So-

cial Responsibility Foun-

dation receiving donations 

of 310 000 CZK.

Agentura pro regionální rozvoj 

dne 5. dubna 2011 uspořádá pro 

velký zájem další workshop k veřejným 

zakázkám v evropském prostředí. 

Semináře se konají v rámci meziregi-

onálního projektu euroPROC, jehož je 

ARR partnerem a semináře jsou urče-

ny především pro pracovníky malých 

a středních podniků v MS kraji, které 

zakázky vypisují nebo se tendrů v rám-

ci EU účastní. 

Program agentura sestavuje tak, aby 

pomoha pracovníkům malých a střed-

ních fi rem v kraji zorientovat se v ev-

ropském systému zadávání veřejných 

zakázek a aby účastníky nasměrovala 

k úspěchu v tendrech. Následný semi-

nář je pak především opřený o zkuše-

nosti z praxe – dobré i špatné – včetně 

už proběhlých soudních řízení k za-

kázkám zmanipulovaným či jinak ne-

zákonně vedeným. Lektoři vždy řeší 

s účastníky praktická doporučení pro 

zadávání veřejných zakázek, odpověd-

nost (i trestní), vymezení a možnosti 

dělení jedné zakázky, také různá ome-

zení při potížích s odvoláními ucha-

zečů apod. Na posledním workshopu 

účastníky zaujaly především příklady 

ze života: soudce brněnského krajské-

ho soudu David Raus přednášel nejen 

o příkladech porušování zákonů při 

zadávání a přidělování zakázek ze své 

vlastní praxe, ale rozebíral s účastníky 

i veřejně propírané kauzy z oblasti ve-

řejného sektoru – například tzv. ,,karlo-

varskou losovačku“. 

Agentura pro regionální rozvoj 

zajišťuje pro Moravskoslezský 

kraj některé akce spojené s propagací 

turistického potenciálu regionu. Dělá 

kraji servis například v rámci veletrhů 

cestovního ruchu, ale spolupracuje 

také při pořádání famtripů pro zástup-

ce cestovních kanceláří i médií tak, 

aby do kraje opět začalo jezdit také 

více zahraničních turistů.

ARR se v lednu 2011 účastnila na-

příklad brněnského veletrhu GO 

a REGIONTOUR 2011 – Dovolená 

pro každého. Meziročně zaznamenal 

veletrh nárůst zájmu mj. ze zahraničí. 

Odborníkům patřily tradičně první dva 

dny, obrovský byl poté také zájem ve-

řejnosti. Náš kraj tradičně prezentoval 

krajinu Beskyd, golfovou turistiku, ale 

i další atraktivity.

Tradiční pražský Holiday World se 

na Výstavišti v hlavním městě ko-

nal v únoru souběžně s veletrhy Top 

Gastro a Golf World Prague. MS kraj 

se zúčastnil také březnového Euro-

regionu TOUR 2011 v Jablonci nad 

Nisou a v dubnu se chystá představit 

především technické skvosty na ve-

letrhu technických památek v Zabrze 

(Polsko).

Z akcí regionálního významu se kraj 

tradičně s úspěchem prezentuje na 

ostravském veletrhu Dovolená a Re-

gion 2011, letos tomu v půlce břez-

na nebylo jinak. Tady je prezentace 

zaměřena především na místního ná-

vštěvníka a turisty z blízkých oblastí 

Polska nebo Slovenska, nabízí se tedy 

především turistika v Beskydech, Je-

seníkách, golfová hřiště, ale také well-

ness areály poblíž měst.

Vítězem Ceny hejtmana kraje 

za společenskou odpovědnost 

v roce 2010 v kategorii největ-

ších podniků nad 250 zaměstnanců se 

stal Plzeňský Prazdroj, konkrétně jeho 

nošovický pivovar, společnost ČSAD 

Logistik Ostrava zvítězila v katego-

rii do 250 zaměstnanců a u menších 

podniků si cenu odnesla fi rma Dvořák 

Lesy Sady Zahrady. Ceny hejtman 

kraje Jaroslav Palas vyhlásil a předal 

na Galavečeru společenské odpověd-

nosti v ostravském Divadle Antonína 

Dvořáka v půlce ledna 2011. Poprvé 

se taky soutěžilo o hlas veřejnosti – 

první Anketu společenské odpověd-

nosti vyhrála opět společnost ČSAD 

Logistik Ostrava, třetí cenu se odnesla 

Dalkia Česká republika a druhou LR 

Health and Beauty Systém.

Mottem soutěže je: zaměstnavatel 

má nejen vytvářet zisk, ale fungovat 

v rámci regionu také jako fi rma, jež 

se může chlubit dobrými pracovními 

podmínkami pro zaměstnance a za-

pojit se do společenského dění obec-

ně – být užitečným v širším smyslu. 

Společenský večer přinesl spoustu 

zajímavých a příjemných okamžiků, 

ale nesměla chybět charita: Nadace 

společenské odpovědnosti si odnes-

la fi nanční dary v celkové hodnotě 

310.000, – Kč. 

POPULAR WORKSHOP ON PUBLIC 
PROCUREMENT TO BE HELD AGAIN

RDA LAUNCHES NEW REGIONAL 
TOURISM SUPPORT SERVICE

CORPORATE SOCIAL 
RESPONSIBILITY IS THRIVING
IN THE REGION
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Rovné příležitosti pro muže 

a ženy na trhu práce v našem 

kraji a soulad pracovního a osobní-

ho života, to jsou cíle projektu ARR 

Adam a Eva podpořeného Evropskou 

unií. Agentura spouští webové strán-

ky a na jaře startují první semináře po-

stupně ve všech okresech kraje.

,,Semináře chceme například zacílit 

na ženy, které by rády začaly podnikat 

a nevědí, jak na to, zaměříme se nejen 

na podnikatelský záměr a plány, ale 

taky na marketing, základy účetnictví. 

Chceme nabídnout i zaměstnavate-

lům pomoc při 

zpracovávání 

plánů rovných 

příležitostí. Za-

čínáme letos 

na jaře a kurzy 

poběží až do 

jara 2013,” upřesnila ředitelka ARR 

Petra Chovaniková.

The RDA’s new EU – funded pro-

ject ‘Adam and Eve’ supports 

equal opportunities for men and women 

in the Region 

and promotes 

a healthy work 

– life balance. 

The Agency 

is currently 

l a u n c h i n g 

a project website, and the fi rst seminars 

– which will eventually be held through-

out the Region – begin this spring.

RDA Director Petra Chovanioková ex-

plains the aim of the project: “The semi-

nars are targeted at women who are 

keen to set up a business but are not 

sure how. We focus on business plans, 

marketing, and basic accounting skills. 

We will also help employers to create 

equal opportunities plans. The project 

starts this spring and the courses will 

run until spring 2013.”

ADAM A EVA JE O ROVNÝCH
PŘÍLEŽITOSTECH

ADAM AND EVE – FOR EQUAL
OPPORTUNITIES

Seminář pro zahájení samostatně výdělečné činnosti se uskuteční v Ostravě v hotelu 
Harmony v následujících termínech:

The Business Startup seminar will be held at Ostrava’s Harmony Hotel on the 
following dates:

• Část I – Krok za krokem úspěšnému zahájení podnikání – 25. 4. a 26. 4. 
• Část II – Podnikatelský plán – 3. 5. a 4. 5. 
• Část III – Marketing a průzkum trhu – 11. 5. a 12. 5. 
• Část IV – Základy účetnictví – 18. 5. a 19. 5. 

Seminář Sladění rodiny a profese se uskuteční v Ostravě dne 25. 5. 2011 v hotelu Harmony.

Účast na všech seminářích je zdarma a můžete se na ně hlásit e-mailem na adresu
svajcakova@arr.cz či telefonicky 595 691 261.

• Part I – Starting a business step by step – 25. 4. and 26. 4. 
• Part II – Creating a business plan – 3. 5. and 4. 5. 
• Part III – Marketing and market research – 11. 5. and 12. 5. 
• Part IV – Basics of accounting – 18. 5. and 19. 5. 

The Life/Work Balance seminar will be held on 25. 5. 2011 at Ostrava’s Harmony Hotel.

All seminars are free of charge. You can enrol by e-mail at svajcakova@arr.cz
or phone 595 691 261.

JUDr. David Raus, Ph.D.



KARVINÁ HLEDÁ INVESTORA
PRO DRUHOU ETAPU
ZÓNY NOVÉ POLE

During the 1990s the town of Karviná 

built a brand – new industrial zone at 

Nové Pole. It took a while before the 

zone was fully occupied by investors, 

but Stage 1 is now full and Stage 2 has 

received investment from the town and 

the national budget.

It is home to eight companies, local and 

international, providing jobs for 1500 

people directly plus many more through 

related services and suppliers. Karviná 

has recently expanded the zone, add-

ing a further 9 hectares to the previous 

45 ha, with full infrastructure ready and 

waiting for new investors. For details see

www.zony.cz.

One manufacturing job creates 1 – 2 

additional jobs in services – meaning 

that Stage 2 at Nové Pole has already 

generated at least 1500 jobs indirectly, 

mainly in the Karviná area. Most em-

ployees live in Karviná itself (75 %), 

with others commuting from the su-

rrounding area (especially Orlová – 

15 %). Many of these jobs are highly 

skilled, requiring university graduates 

with language skills or qualifi ed econo-

mists and sales specialists. The com-

panies based at Nové Pole offer highly 

competitive salary structures within 

their market sectors.

The zone has brought long – term 

employment, competitive wages and 

a professional approach to HR man-

agement. Jobs at Nové Pole are in con-

tinual demand, offering the prospect of 

stable, long – term employment.

Karviná’s mayor Tomáš Hanzel explains 

the importance of the zone: “The town 

and the state have invested large sums 

– around 200 million CZK – in the in-

frastructure at Nové Pole. The zone is 

the largest project of its type in Karviná, 

and also the most successful. Our ini-

tial investment has generated private 

investment of almost 4 billion CZK in 

buildings and new technologies. Now 

we can see a daily return on our original 

investment. Expressed in simple terms, 

Nové Pole saves the state around 45 

million CZK per month in unemploy-

ment benefi ts – that’s over half a billion 

per year. Although Karviná still suffers 

from high unemployment, the rate has 

come down by 4% in the past four 

years, partly thanks to the jobs created 

at the Nové Pole zone.”

Městu Karviné se podařilo v 90. letech 

prosadit vybudování zbrusu nové prů-

myslové zóny Nové Pole. Trvalo sice 

nějaký čas, než se zaplnila, ale dnes je 

první etapa plná a město a stát investo-

valy do dalších ploch.

Podniká tu osm fi rem – ze světa i pří-

mo místních, jež zaměstnávají nejméně 

1500 lidí přímo a další pracovní místa 

vytvořila zóna v návazných službách 

a u dodavatelů. Městu se podařilo zónu 

v uplynulých letech rozšířit a k součas-

ným zaplněným 45 ha přibylo ještě 9 ha 

s plnou vybaveností a tedy připrave-

ných na vstup dalších investorů. Detaily 

na www.zony.cz. 

Jedno místo ve výrobě vytvoří 1 až 

2 další pracovní místa ve službách 

v regionu, to je minimálně 1500 no-

vých míst, převážně opět na Karvin-

sku. Většina zaměstnanců dojíždí do 

zóny přímo z Karviné (75 %) nebo 

z blízkého okolí – především z Orlové 

(15 %). Mnohá místa vyžadují vysoce 

kvalifi kované zaměstnance včetně vy-

sokoškolsky vzdělaných s jazykovými 

znalostmi, v administrativě se uplat-

ní ekonomové a obchodníci. Firmy 

v zóně Nové Pole nejsou pod plato-

vým průměrem obvyklým v daných 

profesích. 

Zóna přinesla lidem 

perspektivu dlouhodo-

bého zaměstnání, od-

povídající odměňování 

a seriózní přístup k za-

městnancům. O práci 

ve fi rmách na Novém 

Poli je trvale velký zá-

jem, neboť jde o práci 

dlouhodobou a tedy 

stabilní. 

,,Investice do infra-

struktury z veřejných rozpočtů měs-

ta a státu byly velké, šly rozhodně ke 

dvěma stům miliónů korun. Zóna Nové 

Pole je největším projektem města 

v tomto směru, ale také nejspíše nej-

úspěšnějším. Stamilionové investice 

do infrastruktury zóny dále generovaly 

soukromé investice do staveb a nových 

technologií ve výši téměř 4 miliard ko-

run. Je už možné říci, že investice měs-

ta a státu se denně vrací. Nové Pole 

při určitém zjednodušeném výpočtu 

znamená úsporu pro stát na dávkách 

v nezaměstnanosti okolo 45 miliónů 

korun měsíčně, to je více než půl miliar-

dy ročně. Míra nezaměstnanosti, byť je 

stále u nás ve městě vysoká, také díky 

stabilní zóně v poledních 4 letech klesla 

o 4 procentní body,“ řekl primátor Kar-

viné Tomáš Hanzel.

 KARVINÁ SEEKS AN INVESTOR
FOR STAGE 2 OF THE NOVÉ
POLE ZONE
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