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Moravskoslezský kraj se snaží trva-

le podporovat technické vzdělávání 

nejen na svých středních školách. 

,,V 90. letech se začaly technické 

obory ze škol vytrácet a zájem o ně 

byl a je stále malý. Zaměstnavatelé 

volají po kvalifi kovaných dělnících 

v elektrooborech, hutních oborech, 

po zednících a dalších stavebních 

profesích, ale taky po hornících. Málo 

je šikovných řemeslníků. Není to nic 

nového a zvednout zájem u dětí i ro-

dičů o takové obory se kraj snaží tr-

vale – řemesla a vzdělání technického 

směru je totiž zárukou perspektivní 

práce. Pravda je, že nám ubývá dětí 

na školách, ale také je pravda, že tří-

dy s technicky zaměřenými obory se 

spíše redukují, než by jich přibývalo, 

a to chceme změnit,“ shrnul problém 

náměstek hejtmana Marian Lebie-

dzik, pro kterého přesně na toto téma 

zorganizovala v březnu Agentura pro 

regionální rozvoj setkání s partnery – 

zástupci škol, ale i zaměstnavatelů 

a profesních svazů. 

(pokračování na straně 4)

The Moravian-Silesian Region provides 

long-term support for technical educa-

tion at secondary schools and other 

institutions. Deputy Regional Presi-

dent Marian Lebiedzik explains: “Dur-

ing the 1990s there was a decline of 

interest in technical studies, and some 

subjects disappeared from schools al-

together. But employers need trained 

staff for electrical and metallurgical 

professions, bricklayers, other building 

trades, and miners. There are just not 

enough skilled tradesmen. For a long 

time the Region has been promoting 

technical studies among children and 

parents, emphasizing the excellent 

career prospects these qualifi cations 

bring. However, numbers of school-

children are falling, and fewer chil-

dren are studying technical subjects. 

That’s what we want to change.” In 

March, the Regional Development 

Agency organized a meeting on this 

topic for Mr Lebiedzik and a range of 

partners – school representatives, em-

ployers and professional organizations.

(continued on page 4)
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This year the Regional Develop-

ment Agency is organizing the 

Region’s fi rst ever pilot brokerage 

event for biomedicine. The partner 

organization is Ostrava’s Faculty Hospital, 

which is internationally renowned for its 

pioneering work in stem cell treatment for 

burns victims. Many companies based in 

the Region are involved in the biomedi-

cal sector, the VŠB-Technical University 

of Ostrava has a specialist biomedical 

department, and the University of Os-

trava opened its Faculty of Medicine last 

year. There are excellent opportunities 

here for cooperation and synergy – and 

that is the aim of our brokerage events. 

Biomedicine is the fi rst theme chosen for 

a series of conferences which will help 

companies, universities and research 

institutions achieve closer integration of 

their research and innovation activities to 

strengthen existing sectors and develop 

new ones.

Petra Chovanioková
Director, Regional Development Agency 

Agentura pro regionální rozvoj má letos 

v plánu výjimečnou akci – uspořádáme 

pilotní tzv. brokerage event, akci typu 

konference, zaměřenou na biomedi-

cínu. Pro partnerství jsme už získali 

Fakultní nemocnici Ostrava, která má 

špičkové výsledky například v léčbě 

popálenin kmenovými buňkami. V kraji 

je mnoho fi rem, které mají svou produk-

ci navázanou na medicínu, na Vysoké 

škole báňské-Technické univerzitě je 

speciální katedra a Ostravská univer-

zita otevřela v loňském roce dokonce 

lékařskou fakultu. To vše je možné pro-

pojit a najít cesty ke spolupráci. To je cíl 

všech našich brokerage events. Biome-

dicínu jsme zvolili jako první téma pro 

řadu těchto nových konferencí, jenž by 

měly pomoci fi rmám, vysokým školám 

a vědeckým pracovištím lépe propojit 

výzkumné a inovační aktivity v odvět-

vích významných pro náš kraj.

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

Dear readers,

Vážení čtenáři,
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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

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

19. dubna 2011, Hotel Imperial, salonek Praha
Závěrečná konference projektu CERADA
Informace: Jiří Štěpán, stepan@arr.cz

20. dubna 2011, Hotel Park Inn, Ostrava
Seminář Integrované přístupy v regionálním 
rozvoji
Informace: www.rr-moravskoslezsko.cz

20. dubna 2011, Dům kultury města Ostravy
Koncert Projektu společenské odpovědnosti Šan-
sony v Ostravě – vystoupení Radky Fišarové 
a Janáčkovy filharmonie Ostrava.
Informace: www.projektso.cz

26. dubna 2011, Clarion Congress Hotel Praha
Konference Průmyslové zóny v ČR
Informace: www.prumyslovezony2011.cz

KVĚTEN

18. května 2011, Hotel Imperial, Kongresový sál
Závěrečná konference projektu Úspěšná žena
Informace: Silvie Szwedová, szwedova@arr.cz

17. května 2011, Hotel Imperial, Ostrava
Seminář Logistika a její význam v mezinárod-
ním obchodě
Informace: www.khkmsk.cz

24. – 26. 5. 2011 REAL VIENNA 2011, Messe 
Wien, Vídeň
Informace:www.realvienna.at

24. – 26. 5. 2011 WATENVI – Mezinárodní 
vodohospodářský a ekologický veletrh,
BVV, Brno
Informace: www.bvv.cz

ČERVEN

9. června 2011, Dělnický dům Horní Suchá
Konference Brownfields 2011
Informace: Jiří Vozňák, voznak@arr.cz

13. – 20. června 2011

Dny Ruska
Informace: www.honorarnikonzulat-rf.cz

23. – 24. června 2011, Čeladná
Konference k odpadovému hospodářství
Informace: Marcela Brožová, brozova@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 Stodolní Street and 
technical monuments
Information: Richard Žabka, zabka@arr.cz

7 April 2011, Ostrava
Meeting of municipal representatives from 
Cohesion Region (NUTS II) Moravia-Silesia
Information: www.narodni-regiony.cz

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

13 April 2011, Regional Authority, Moravian-
Silesian Region, Regional Assembly Chamber 
(C 210)
Conference on social responsibility
SOCIAL RESPONSIBILITY – ADDED VALUE 
FOR COMPANY PRACTICE
Information: www.projektso.cz

14 – 16 April 2011, Zabrze, Poland
International exhibition of tourism and indus-
trial heritage
Information: www.konferencja.zabrze.pl

19 April 2011, Hotel Imperial, ‘Praha’ Lounge
Final conference of the CERADA project
Information: Jiří Štěpán, stepan@arr.cz

20 April 2011, Hotel Park Inn, Ostrava
Seminar ‘Integrated Approaches in Regional 
Development’
Information: www.rr-moravskoslezsko.cz

20 April 2011, City of Ostrava Cultural Centre
Concert for the Social Responsibility Project
Chansons in Ostrava – performance by Radka 
Fišarová and the Janáček Philharmonic
Information: www.projektso.cz

26 April 2011, Clarion Congress Hotel Prague
Conference ‘Industrial Zones in the Czech 
Republic’
Information: www.prumyslovezony2011.cz

MAY

18 May 2011, Hotel Imperial, Congress Hall
Final conference, ‘Successful Woman’ project
Information: Silvie Szwedová, szwedova@arr.cz

17 May 2011, Hotel Imperial, Ostrava
Seminar ‘Logistics and its importance in 
international trade’
Information: www.khkmsk.cz

24. – 26. 5. 2011 REAL VIENNA 2011, Messe 
Wien, Vienna
Information: www.realvienna.at

24. – 26. 5. 2011 WATENVI – International 
water management and ecological fair, Brno 
Exhibition Centre
Information: www.bvv.cz

JUNE

9 June 2011, ‘Dělnický dům’ building, Horní 
Suchá
Conference Brownfields 2011
Information: Jiří Vozňák, voznak@arr.cz

13 – 20 June 2011

Russia Days
Information: www.honorarnikonzulat-rf.cz

23 – 24 June 2011, Čeladná
Waste management conference
Information: Marcela Brožová, brozova@arr.cz
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KRAJ PODPORUJE TECHNICKÉ 
VZDĚLÁVÁNÍ…

REGION SUPPORTS TECHNICAL 
EDUCATION…

Moravskoslezský kraj připravil na 

základě možností EU dotační pro-

gram, který umožní z evropských 

peněz zaplatit modernizaci a další 

rozvoj technického a přírodovědného 

vzdělávání na základních a středních 

školách. Je určen nejen základním 

a středním školám, ale peníze mohou 

získat i fi rmy nebo vzdělávací agentu-

ry. Poslední podněty přímo od prakti-

ků ještě zazněly na setkání náměstka 

hejtmana Mariana Lebiedzika orga-

nizovaného pro zástupce škol i fi r-

my Agenturou pro regionální rozvoj. 

,,Pravidla ještě kraj podle podnětů ze 

setkání dopracuje a výzvu plánuje vy-

hlásit v květnu tohoto roku. Program 

umožní žadatelům 100% fi nanční in-

jekci třeba do vybavení učeben nebo 

zlepšení praktické výuky,“ shrnula ře-

ditelka Agentury pro regionální rozvoj 

Petra Chovanioková.

,,Původně plánovaných 200 milió-

nů korun se nám podařilo zvýšit na 

220 miliónů, už při prvních sondách 

jsme totiž zaznamenali obrovský 

zájem ze strany škol. Mnohé mají 

vybavení učeben zastaralé nebo je 

nemají vůbec a fi nance jsou omeze-

né. Výhodou programu bude i to, že 

úspěšní žadatelé dostanou 100 % 

požadované částky. Dotace poputují 

výhradně na zlepšení výuky technic-

kých a přírodovědných oborů včetně 

té praktické. Naprosto přesné para-

metry programu dostanou zájemci 

po vyhlášení zřejmě ještě v dubnu,“ 

upřesnil náměstek hejtmana pro regi-

onální rozvoj Marian Lebiedzik s tím, 

že debata s partnery umožnila nejen 

dopracovat dotační program, ale vy-

plynula z ní také nutnost lepší koor-

dinace podpory tohoto typu vzdělá-

vání mezi zaměstnavateli, institucemi 

včetně veřejné správy, a mezi školami 

různých stupňů v kraji.

Firmy trvale volají po kvalifi kovaných 

lidech s technickým a přírodověd-

ným vzděláním a kraj má sám několik 

projektů, jež trvale propagují tech-

nické obory, další aktivity jsou přímo 

fi remní – například holding Vítkovice 

nebo třinecké huti podporují oborové 

vzdělávání. ,,Kromě dotací na míru se 

kraj snaží o další popularizaci tech-

nických oborů z jiných – i evropských 

- zdrojů. Agentura pro regionální 

rozvoj má nyní například na starost 

projekt Region4Tech na zatraktivnění 

technických oborů už mezi žáky zá-

kladních škol,“ uzavřela Petra Cho-

vanioková.

The Moravian-Silesian Region has 

accessed EU funding to create 

a subsidy program enabling ap-

plicants to modernize and develop 

technical and scientifi c education 

at primary and secondary schools 

throughout the Region. The pro-

gramme is also targeted at com-

panies and training agencies. At 

a meeting with Deputy Regional 

President Marian Lebiedzik organ-

ized by the RDA in March, partners 

from schools contributed useful ide-

as and practical experience. RDA Di-

rector Petra Chovanioková explains: 

“The Region is still fi ne-tuning the 

rules based on ideas and comments 

from the meeting. The call for pro-

jects will be announced in May. The 

programme will provide applicants 

with complete funding for moderni-

zation of classrooms and improve-

ments to teaching.”

Marian Lebiedzik adds: “Originally the 

programme was going to provide a to-

tal 200 million CZK, but there has been 

such a huge response from schools 

that we have managed to fi nd an extra 

20 million. Many schools have out-

dated equipment – or no equipment 

at all – and there is limited money for 

improvements. One of the key advan-

tages of this programme is that it pro-

vides 100% of the necessary funding. 

The money is targeted exclusively at 

improving teaching and practical train-

ing in technical and scientifi c subjects. 

Detailed rules will be published in 

April.” Lebiedzik also emphasized the 

benefi ts of his meeting with partners 

from the education sector, which not 

only helped clarify details of the sub-

sidy programme but also highlighted 

the need for better coordination of 

support for technical studies among 

employers, institutions (including gov-

ernment), and various types of schools 

within the Region.

Companies are always on the look-

out for new employees with techni-

cal and scientifi c qualifi cations, and 

the Region runs a number of projects 

supporting technical studies. Some 

companies – including the Vítkovice 

Group and the Třinec Ironworks – also 

offer support for vocational training. 

Petra Chovanioková concludes: “As 

well as offering subsidies for individual 

projects, the Region is also using EU 

funds to promote technical studies. 

The RDA is now involved in running 

the Region4Tech project, targeted at 

primary school pupils.”

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

Náš kraj je stále krajem průmyslovým a jak známo, fi rmy přes velkou míru nezaměstnanosti postrádají technické 
profese. Jak chce pomoci v tomto ohledu kraj?

,,Tyhle problémy z pozice člověka na kraji zodpovědného za regionální rozvoj řeším stále, takže naše březnové setkání 
s partnery mělo rozhýbat debatu o tom, co přesně zaměstnavatelé potřebují, čím mohou přispět další vzdělávací instituce 
včetně vysokých škol a kam přesně směřovat peníze tak, aby byly opravdu užitečné. A k tomu diskuze na setkání přispěla 
také. Inspirativní byly pro mne třeba poznatky Vysoké školy báňské-Technické univerzity, která se přímo snaží o propagaci 
technického vzdělávání i, abych tak řekl, v terénu. Nebo přímé zkušenosti zástupce stavební fi rmy, tedy zaměstnavatele, 
ač se nakonec ukázalo, že se sféra akademická a praxe v lecčems rozcházejí. A je jasné, že popularizace technického 
vzdělávání je proces trvalý a že nestačí několikaletá kampaň.“ 

This is still an industrial region, and it’s well known that despite a high rate of unemployment, there is a shortage 
of workers in technical professions. How can the Region help?

“Being responsible for regional development, I have to deal with this problem all the time. So at my March meeting with 
Regional partners I wanted to fi nd out exactly what employers need, how schools and universities can contribute to 
a solution, and where to channel funds so that the money will be spent with maximum effect. And the meeting proved 
very useful. It was very interesting to learn about the experiences of Ostrava’s VŠB-Technical University, which attempts 
to promote technical studies among the general public. We also heard from a representative of a major employer in the 
construction industry, and it became clear that the academic and commercial spheres each have a different focus. Of 
course, promoting technical studies is a constant process – it’s not enough just to hold a campaign for a few years.”

Otázka pro náměstka 
hejtmana Mariana Lebiedzika:

Question for Deputy Regional President Marian Lebiedzik:

SETKÁNÍ NÁMĚSTKA HEJTMANA S REGIONÁLNÍMI PARTNERY / MEETING WITH
THE DEPUTY REGIONAL PRESIDENT AND PARTNERS 3



Moravskoslezský kraj se poprvé sa-

mostatně prezentoval na mezinárod-

ním investičním veletrhu MIPIM ve 

francouzském Cannes. Na březno-

vou akci letos přijelo 18 500 návštěv-

níků a zajímali se o 1800 vystavova-

telů, z toho bylo 430 regionů a měst. 

Na veletrhu, který patří k největším ve 

světě, se také každoročně předsta-

vují konzultační, developerské, realit-

ní a stavební fi rmy. Investoři na vele-

trhu hledají ty nejvhodnější lokality pro 

své investice do výrobních kapacit, 

ale i do aktivit nevýrobní povahy (ad-

ministrativní prostory, rezidenční plo-

chy, lokality pro trávení volného času, 

apod.). Moravskoslezský kraj ve spo-

lupráci s Agenturou pro regionální roz-

voj představil také připravované roz-

vojové projekty a zájemcům poskytli 

experti bližší informace k záměrům 

pro investování v Moravskoslezském 

kraji. Jednání o konkrétních projek-

tech pokračují. 

This March saw the fi rst ever separate 

presentation by the Moravian-Silesian 

Region at the international MIPIM real 

estate show in Cannes, France. This 

year’s event welcomed 18 500 visitors 

and included 1800 presentations (with 

430 cities and regions). MIPIM is one of 

the world’s premier real estate events, 

a key forum for consultants, develop-

ers, real estate agents and the construc-

tion industry. Investors come to fi nd the 

best development locations, whether for 

manufacturing industry or other sectors 

– offi ces, residential units, leisure facili-

ties and more. At this year’s MIPIM, the 

Moravian-Silesian Region – in conjunc-

tion with the RDA – showcased a range 

of planned development projects, and 

RDA experts were on hand to provide 

detailed information about opportunities 

for investment in the Region. Negotia-

tions are now underway on several po-

tential projects.

KRAJ POPRVÉ SAMOSTATNĚ 
NA VELETRHU INVESTIC 
A DEVELOPERŮ

FIRST EVER SEPARATE M-S REGION 
PRESENTATION AT MIPIM

Anybody planning to set up a business 

in an EU member state can contact the 

Business Registration Offi ce at Ostrava 

City Authority, which offers a full range 

of information free of charge: regula-

tions on setting up a business in EU 

countries, consumer protection laws, 

dealing with the authorities, interna-

tional bank payments, and much more. 

This single contact point also provides 

information on starting up businesses 

covered by special legislation, such 

as personnel agencies, veterinary sur-

geons, or private health care organiza-

tions. For more information see www.

ostrava.cz or e-mail jkm@ostrava.cz.

Zájemci o podnikání v některé členské 

zemi Evropské unie najdou všechny po-

třebné informace bezplatně na živnos-

tenském úřadu Magistrátu města Ostra-

vy. Dozvědí se vše o pravidlech zahájení 

podnikatelské činnosti v rámci zemí EU, 

ochraně spotřebitele, řešení problémů 

s úřady či problémů v bezhotovostním 

styku se zahraniční bankou. Jednotné 

kontaktní místo taktéž poskytuje infor-

mace zájemcům o zahájení podnikání 

mimo živnostenský zákon, např. agen-

turám práce, činnosti veterinárních lé-

kařů nebo nestátních zdravotnických 

zařízení. Další informace na www.ostra-

va.cz, e-mail: jkm@ostrava.cz.

A ONE-STOP SHOP FOR EU
BUSINESS INFORMATION

INFORMACE O PODNIKÁNÍ V EU NA 
JEDNOM MÍSTĚ

Applicants can still access EU fund-

ing via the Operational Programme 

Cross-Border Cooperation Czech Re-

public – Poland 2007-2013. A total of 

16,021,027.23 EUR is still available for 

projects, including technical assistance. 

Around 10 million EUR can be accessed 

for environmental improvements, busi-

ness development, educational co-

operation, cooperation among public 

institutions, and projects supporting 

social, cultural and leisure activities. 

The fi nal deadline for applications is 15 

June 2011. Submitted applications will 

be evaluated by the monitoring commit-

tee in October.

All potential applicants can book a con-

sultation free of charge with experts 

from the Regional Authority or the Cen-

tre for Regional Development (Joint 

Technical Secretariat, Olomouc). This is 

one of the most successful and popular 

operational programmes.

For more information see www.cz-pl.eu 

and www.nuts2moravskoslezsko.cz.

V rámci Operačního programu pře-

shraniční spolupráce Česká republi-

ka – Polská republika 2007-2013 mají 

žadatelé stále možnost získat podporu 

EU. K dispozici je stále 16.021.027,23 

eur, a to včetně technické asistence. 

V oblastech podpory ochrany životního 

prostředí, rozvoje podnikatelského pro-

středí, spolupráce v oblasti vzdělávání, 

územní spolupráce veřejných institucí 

a v oblasti podporující společenské, 

kulturní a volnočasové aktivity je k roz-

dělení cca 10 miliónů euro. Konečný 

termín pro předložení žádostí je 15. 6. 

2011, žádosti bude monitorovací výbor 

probírat v říjnu. 

Každý zájemce a žadatel má možnost 

svůj záměr bezplatně konzultovat jak 

s experty krajského úřadu, tak centra 

pro regionální rozvoj (JTS Olomouc). 

Program patří k úspěšným a velmi ob-

líbeným. 

Užitečné informace: www.cz-pl.eu;   

www.nuts2moravskoslezsko.cz 

 16 MILLION EUR STILL AVAILABLE 
FOR CZECH/POLISH CROSS-BOR-
DER PROJECTS

16 MILIÓNŮ EUR JE JEŠTĚ NA 
PŘESHRANIČNÍ PROJEKTY
S POLSKEM 

4 SPOLUPRÁCE, PARTNERSTVÍ / COOPERATION, PARTNERSHIP
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Dlouhodobým problémem zaměst-

navatelů v Moravskoslezském kra-

ji je málo kvalifi kovaných odborníků 

pro technické profese. Stěžují si na to 

především stavební nebo elektrotech-

nické fi rmy. O technické obory obecně 

klesl v 90. letech zájem, přitom šan-

ce na uplatnění je vysoká. Zájem žáků 

základních škol o středoškolská tech-

nická studia má oživit projekt Region-

4Tech, jež za podpory EU bude rea-

lizovat Agentura pro regionální rozvoj 

od 1. června 2011 do 30. června 2012. 

,,Cílem projektu je motivovat žáky zá-

kladních škol k volbě studia technic-

kých oborů poptávaných na trhu prá-

ce v Moravskoslezském kraji, je také 

třeba přesvědčit žáky, učitele a vý-

chovné poradce o prestiži a dobré 

perspektivě těchto oborů. Důraz bude 

kladen na spolupráci škol s podniko-

vou sférou v Moravskoslezském kra-

ji,“ přiblížila ředitelka ARR Petra Cho-

vanioková s tím, že zatím je zapojeno 

aktivně 15 základních škol.

Díky evropským penězům se žáci na-

příklad podívají do podniků v kraji 

a seznámí se s náplní studia na střed-

ních školách. V plánu jsou besedy 

s odborníky z praxe, ale také podpo-

ra aktivit motivujících ke studiu tech-

nických oborů - technické olympiády, 

soutěžní přehlídky výrobků žáků, ví-

cedenní workshopy. V rámci realiza-

ce vznikne katalog profesí a oživí se 

webové stránky www.povolaniprozi-

vot.cz, aktivní v době dřívější krajské 

iniciativy ForTech - Region4Tech na ni 

volně navazuje. 

Projekt je spolufi nancován z Evrop-

ského sociálního fondu a státního 

rozpočtu České republiky prostřed-

nictvím OP Vzdělávání pro konkuren-

ceschopnost.

REGION4TECH MÁ POVZBUDIT 
ZÁJEM O TECHNICKÉ OBORY

Secondary school 

pupils in Ostrava 

now have a unique 

chance to see the 

groundbreaking new 

Nanospider technol-

ogy used for creat-

ing nanofi bres in-

visible to the naked 

eye and standard 

microscopes - all 

thanks to the EU 

co-fi nanced project New Talents 

for Science and Research. The lab 

equipment has been installed at the 

Ostrava Demonstration Centre, lo-

cated at the Vítkovice Secondary 

Industrial School and High School 

in Ostrava-Hrabůvka. Since work 

began last autumn, models and 

equipment have been installed in 

the new Centre to demonstrate me-

chanical engineering, nanotechnol-

ogy and physics.

The aim of the project – worth a to-

tal 17 million CZK – is to seek out 

and involve talented young people 

in technical studies, research and 

manufacturing. A similar centre has 

already been set up in the city of 

Liberec. The project will also cre-

ate teaching materials for technical 

subjects at primary and second-

ary level, special presentations, 

a project website and a cycle of 

lectures, themed workshops and 

street demonstrations of science 

and research. For details see www.

talenty-pro-vedu.cz

Světoznámou technologii Nanospi-

der na výrobu lidským okem a běž-

nými mikroskopy neviditelných 

nanovláken mohou poznat všichni 

ostravští středoškoláci v rámci pro-

jektu Nové talenty pro vědu a vý-

zkum, spolufi nancovaného EU. La-

boratorní zařízení se stalo součástí 

Demonstračního centra Ostrava. To 

se buduje od loňska v areálu Vít-

kovické střední průmyslové školy 

a gymnázia v Ostravě-Hrabůvce. 

Od podzimu 2010 se tam postupně 

instalují modely a přístroje z oblasti 

mechaniky (strojírenství), nanotech-

nologií a fyziky. 

Cílem je hledat a zapojovat do stu-

dia, výzkumu a výroby talentované 

mladé lidi se vztahem k technice. 

Celková hodnota projektu je 17 

milionů korun. Obdobné centrum 

funguje v rámci projektu Nové ta-

lenty také v Liberci. 

Kromě obou inter-

aktivních expozic 

vznikají podpůrné 

materiály pro výuku 

technických před-

mětů na základních 

a středních školách, 

speciální prezenta-

ce, vlastní webové 

stránky projektu 

a součástí jsou rov-

něž popularizační přednášky, tema-

ticky zaměřené workshopy a pre-

zentace vědy a výzkumu v ulicích. 

Více na www.talenty-pro-vedu.cz

NANOTECHNOLOGIES ATTRACT 
YOUNG INNOVATORS

MLADÉ INOVÁTORY PŘITAHUJÍ 
NANOTECHNOLOGIE

One of the most pressing long-term 

problems faced by employers in 

the Region is the shortage of quali-

fi ed experts in technical professions. 

Construction and electrical engineer-

ing are the worst affected sectors. 

The 1990s saw waning interest in 

technical studies, despite the excel-

lent career prospects for graduates. 

The Region4Tech project encourages 

primary school students to enrol at 

technical secondary schools. Sup-

ported by EU funds and managed 

by the RDA, the project will run from 

1 June 2011 to 30 June 2012. RDA 

Director Petra Chovanioková gives 

more details: “The project seeks to 

motivate primary school pupils to 

choose careers in technical profes-

sions that are in great demand here 

in the Region. We also need to con-

vince pupils, teachers and careers 

advisors that these are high-prestige 

professions offering excellent pros-

pects.” Currently 15 primary schools 

are actively involved in Region4Tech. 

Schoolchildren will be able to visit 

companies in the Region and fi nd 

out more about studying technical 

subjects at secondary schools. There 

will also be discussions with experts 

and a range of motivational activi-

ties – technical Olympiads, competi-

tions and exhibitions of pupils’ own 

products, and extended workshops. 

A catalogue of professions will also 

be created, and the website  www.

povolaniprozivot.cz will be updated; 

the website was originally developed 

for the ForTech initiative, a predeces-

sor to Region4Tech.

The project is co-fi nanced by the ESF 

and the Czech national budget via the 

OP Education for Competitiveness.

 REGION4TECH AIMS TO BOOST 
INTEREST IN TECHNICAL STUDIES



PROJEKT ÚSPĚŠNÁ ŽENA
BILANCUJE

In May 2011 the Regional De-

velopment Agency will hold the 

fi nal conference of the ‘Successful 

Woman’ project. Participants in the 

project courses (launched in August 

2009 and running until July of this 

year) can register for the conference 

at  www.arr.cz. The project is fi nanced 

by the European Social Fund and the 

Czech national budget via the OP Hu-

man Resources and Employment.

The aim of the various project events 

is to activate and motivate women 

in order to help improve their posi-

tion on the labour market, primarily 

by increasing IT skills and developing 

a range of other key skills enabling 

women to progress in their current 

job or fi nd new employment. From 

September 2010 to April 2011 a total 

of 234 women have taken part in 7 

courses held in 6 districts throughout 

the M-S Region. The courses include 

modules entitled Personality, Career 

and E-Woman. The project also gives 

guidance on how to ensure a good 

work-life balance.

V květnu 2011 bude Agentura 

pro regionální rozvoj hodnotit 

v Ostravě na závěrečné konferenci 

projekt Úspěšná žena. Na www.arr.

cz se už nyní mohou zaregistrovat 

nejen účastnice kurzů, které už od 

srpna 2009 proběhly, akce ještě 

poběží do července tohoto roku. 

Projekt je fi nancován z Evropského 

sociálního fondu a státního rozpoč-

tu ČR prostřednictvím OP Lidské 

zdroje a zaměstnanost.

Akce v rámci programu Úspěšná 

žena se zaměřují na aktivizaci a mo-

tivaci žen tak, aby se zlepšilo jejich 

postavení na trhu práce, především 

zvýšením dovedností v oblasti in-

formačních technologií a zlepšením 

dalších dovedností, jenž povedou 

k úspěšnému uplatnění v práci 

nebo nalezení nového uplatnění. Od 

září 2010 do dubna 2011 se už 234 

žen zúčastnilo 7 kurzů v 6 okresech 

kraje. Jejich názvy vypovídají o ná-

plni - Osobnost, Kariéra a E-žena. 

Součástí projektu jsou také aktivity 

na podporu slaďování rodinného 

a pracovního života. 

„SUCCESSFUL WOMAN“ PROJECT 
NEARS COMPLETION

6 PROJEKTY / PROJECTS

Jak začít s podnikáním či živ-

ností, jak má vypadat podnika-

telský plán, aby byl „prodejný“, 

nebo jak může pomoci marketing 

a průzkumy trhu k zahájení podnikání. 

A dále pak jak sladit rodinu a profesní 

život. To jsou témata bezplatných se-

minářů Agentury pro regionální rozvoj 

v rámci programu Adam a Eva, které 

se uskuteční v Ostravě a Karviné už 

v měsíci květnu. Semináře jsou určeny 

nejen nezaměstnaným, ale také široké 

veřejnosti – každému, kdo by rád za-

čal podnikat jako OSVČ a neví, jak na 

formality, nebo neví, co by mohl trhu 

nabídnout, aby uspěl. Podnikatelská 

témata jsou naplánována vždy na celý 

den, volná místa jsou už jen v Karviné, 

a to na seminář Podnikatelský plán (10. 

a 12. 5.), Marketing a průzkum trhu 

(17. a 19. 5.) a Základy účetnictví (24. a 

26. 5.). Konají se v prostorách Střední 

školy techniky a služeb na karvinské 

Třídě Osvobo-

zení vždy od 8 

do16 hodin. 

V Ostravě 

i Karviné jsou 

pak volná mís-

ta pro další téma: Sladění rodiny a pro-

fese. V ostravském hotelu Harmony je 

možné se zúčastnit 25. 5. a v uvedené 

karvinské střední škole pak seminář na 

stejné téma proběhne 31. 5., opět v ča-

sech od 8 do 16 hodin.

Další informace na telefonu: 595 691 

261 u Lenky Švajčákové, svajcakova@

arr.cz, www.arr.cz).

Starting a business, creating 

a viable business plan, harness-

ing the power of marketing, 

carrying out 

basic market 

research, strik-

ing a healthy 

work-life bal-

ance… All 

these things 

and more will be covered in the semi-

nars being offered free of charge by 

the Regional Development Agency as 

part of the Adam and Eve project. The 

seminars, which will be held in Ostrava 

and Karviná during May, are aimed at 

a broad general public. Anybody con-

sidering launching a business as a sole 

trader will be able to fi nd out how to deal 

with the necessary formalities and tailor 

their services to meet market needs. 

Each individual seminar lasts a whole 

day. The only remaining vacancies are 

at the Karviná seminars ‘Business Plan’ 

(10 and 12 May), ‘Marketing and Market 

Research’ (17 and 19 May) and ‘Basics 

of accounting’ (24 and 26 May) to be 

held at Karvina’s Technical Secondary 

School on Třida Osvobozeni from 8 a.m. 

to 4 p.m.

There are still vacancies for the work-

life balance seminar in Ostrava (25 May, 

Hotel Harmony) and Karviná (venue as 

above, 31 May); both seminars will last 

from 8 a.m. to 4 p.m.

For more information you can contact 

Lenka Švajčáková, svajcakova@arr.cz, 

www.arr.cz).

BEZPLATNÉ SEMINÁŘE POMOHOU 
NASTARTOVAT PODNIKÁNÍ

 FREE-OF-CHARGE SEMINARS WILL 
HELP BUSINESS START-UPS

Seminář pro zahájení samostatně výdělečné činnosti se uskuteční v Karviné-Novém 
Městě na Střední škole techniky a služeb, Tř. Osvobození 60/1111.

The Business Startup seminar will be held at at Karviná‘s Technical Secondary 
School on the following dates:

• Část I – Krok za krokem úspěšnému zahájení podnikání – 3. 5. a 5. 5. 
• Část II – Podnikatelský plán – 10. 5. a 12. 5. 
• Část III – Marketing a průzkum trhu – 17. 5. a 19. 5. 
• Část IV – Základy účetnictví – 24. 5. a 26. 5. 

Seminář Sladění rodiny a profese v Ostravě se uskuteční dne 25. 5. 2011 v hotelu Harmony.
Seminář Sladění rodiny a profese v Karviné se uskuteční dne 31. 5. 2011 na SŠ techniky a služeb.

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 – 3. 5. and 5. 5.  
• Part II – Creating a business plan – 10. 5. and 12. 5. 
• Part III – Marketing and market research – 17. 5. and 19. 5. 
• Part IV – Basics of accounting – 24. 5. and 26. 5. 

The Life/Work Balance seminar will be held on 25. 5. 2011 at Ostrava’s Harmony Hotel.
The Life/Work Balance seminar will be held on 31. 5. 2011 at Karviná‘s Technical Secondary School.

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



PROJEKT KOMPETENCE PRO 
INOVACE

INNOBORDER ZVÝŠÍ 
KONKURENCESCHOPNOST

The knowledge acquired by 

adults during their professional 

training can no longer keep pace 

with rapid developments in science 

and technology, and people’s skills 

are quickly becoming outdated and 

inadequate. If we want to remain 

competitive, we must constantly 

expand our knowledge base. This 

is the goal of the M-S Region’s pro-

ject ‘Competencies for Innovation’, 

which provides courses for manag-

ers at SMEs and business incuba-

tors focusing on innovation, creativ-

ity, market analysis and marketing 

strategies. The project is fi nanced 

by the European Social Fund via 

the Operational Programme Educa-

tion for Competitiveness, and was 

launched by the Regional Develop-

ment Agency on 1 December 2010.

During 2011, fi ve courses will be 

created and piloted as part of the 

project: Market Analysis; Company 

Marketing Strategy; Successful 

Innovation; Green Technologies; 

Creativity. These are all areas which 

are currently absent from adult 

education programmes within the 

Moravian-Silesian Region; this key 

need was identifi ed while drawing 

up the Region’s Innovation Strategy 

for 2010-2016.

InNOBorder (Innovation Through 

Border) is a project targeting the 

development of cross-border co-

operation in research and develop-

ment between the Czech Republic 

and Slovakia. Co-fi nanced by the 

European Union, InNOBorder pro-

motes closer cooperation among 

SMEs (small and medium enter-

prises), universities, research institu-

tions, science and technology parks 

and business incubators in regions 

along the Czech-Slovak border, 

with the aim of boosting competi-

tiveness.

The project partner in the M-S Re-

gion is the Regional Development 

Agency, which collaborates with 

a range of other institutions to ana-

lyze the Region’s innovation poten-

tial and propose an optimum model 

for innovation support up to 2020. 

Through seminars and workshops, 

businesses can fi nd out how to coor-

dinate their innovation activities. The 

RDA is also preparing special train-

ing on innovation management. The 

project will lead to two key outputs: 

updated innovation strategies of the 

partner regions and a cross-regional 

coordinated approach to support for 

research, development and innova-

tion involving all partner regions.

The fi rst of the workshops was held 

in March by the South Moravian 

Regional Chamber of Commerce in 

conjunction with the RDA. The semi-

nar presented key methods of Tech-

nology Foresight in various sectors, 

explaining how these methods can 

be applied in practice.

For more information see

www.innoborder.eu. 

Znalosti, které dospělí získali 

v průběhu své přípravy na povo-

lání, nestačí tempu rozvoje vědy 

a techniky, a stávají se zastaralými 

či nedostatečnými. Naše znalosti 

a také dovednosti a kompetence je 

proto nezbytné neustále rozšiřovat 

a prohlubovat. Rozšíření nabídky 

dalšího vzdělávání manažerů malých 

a středních podniků a podnikatel-

ských inkubátorů v Moravskoslez-

ském kraji v oblasti inovací, inovač-

ního podnikání, kreativity, analýz trhu 

či marketingových strategií je cílem 

projektu „Kompetence pro inovace“. 

Realizaci tohoto projektu, který je 

fi nancován z Evropského sociálního 

fondu prostřednictvím Operačního 

programu Vzdělávání pro konkuren-

ceschopnost, ARR zahájila 1. prosin-

ce 2010. 

V průběhu roku 2011 bude v rámci 

projektu vytvořeno a pilotně ověřeno 

těchto pět prezenčních vzdělávacích 

programů: Analýza trhu; Marketingo-

vá strategie fi rmy; Úspěšné inovace; 

Green Technologies a Kreativita. Prá-

vě takto zaměřené vzdělávací pro-

gramy dosud chybí v nabídce dalšího 

vzdělávání dospělých v kraji, což se 

také potvrdilo pro zpracování Regi-

onální inovační strategie Moravsko-

slezského kraje na léta 2010–2016.

InNOBorder (Innovation Through 
Border – Inovace přes hranice)  
je projektem na podporu rozvoje 

přeshraniční spolupráce ve výzku-

mu a vývoji mezi ČR a Slovenskem 

a spolufi nancuje jej Evropská unie. 

Cílem jsou lepší podmínky pro spo-

lupráci malých a středních podniků, 

vysokých škol, výzkumných praco-

višť, podnikatelských inkubátorů, 

vědeckotechnologických parků 

v příhraničních regionech SR a ČR 

a tím pak zvýšení konkurence-

schopnosti území. 

Agentura pro regionální rozvoj je 

partnerem projektu za Moravsko-

slezský kraj. S dalšími subjekty 

pracuje na analýze inovačního po-

tenciálu regionů a navrhne optimál-

ní model podpory inovací do roku 

2020. Podniky a podnikatelé jsou 

informováni prostřednictvím semi-

nářů a workshopů o možnostech 

navázání spolupráce na projektech 

výzkumu a vývoje. ARR připravuje 

specializovaná školení pro podni-

katele v inovačním managemen-

tu. Všechny získané poznatky pak 

budou použity pro dva klíčové vý-

stupy projektu: aktualizaci inovač-

ních strategií zapojených regionů 

a stanovení společného postupu 

v oblasti podpory výzkumu, vývoje 

a inovací v těchto regionech.   

První z workshopů organizova-

la v březnu Krajská hospodářská 

komora jižní Moravy ve spolupráci 

s ARR. Cílem bylo seznámit účast-

níky s konkrétními metodami před-

vídání budoucího technologického 

vývoje v různých odvětvích a mož-

nostmi jejich uplatnění v praxi. 

Více na www.innoborder.eu.

PROJECT: COMPETENCIES FOR 
INNOVATION

 INNOBORDER WILL BOOST 
COMPETITIVENESS
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RÝMAŘOVSKÁ PRŮMYSLOVÁ 
ZÓNA – VÝHODNÉ MÍSTO PRO VAŠE 
PODNIKÁNÍ

MÁTE NA ÚZEMÍ OBCE 
BROWNFIELDS? 
ZAREGISTRUJTE JE!

When opened, the industrial zone in 

Rýmařov (Bruntál district) offered in-

vestors almost 9 hectares for develop-

ment. Now just 3 hectares are still avail-

able to purchase for commercial use. 

Part of the zone is already occupied by 

light industrial facilities (e.g. polystyrene 

production). New facilities must be en-

vironmentally friendly, and investors 

should have a complete fi nancing plan 

– no subsidies will be available.

The zone is fully equipped with techni-

cal infrastructure and is an ideal loca-

tion for commercial or manufacturing 

premises. Manufacturing processes 

must meet all applicable environmental 

standards. The zone is located close to 

a railway line and just 50 km from the 

nearest motorway.

For details see www.rymarov.cz.

The RDA is currently preparing a new 

public database of brownfi elds in the 

Moravian-Silesian Region. The data-

base will be accessible via the ‘Busi-

nessman’ section on the Region’s web-

site. It will contain a complete list 

of brownfi elds – former industrial or 

commercial sites which may be of in-

terest to potential investors. RDA Di-

rector Petra Chovanioková explains: 

“It’s now practically impossible to build 

industrial zones on greenfi eld sites, and 

brownfi elds offer huge potential for de-

velopment. Of course, it’s essential to 

have a publicly accessible database of 

brownfi elds, and to keep it up to date. 

We would welcome cooperation from 

municipalities and other owners of 

such sites.”

To add a brownfi eld site to the data-

base, please contact Nikola Gelová 

(gelova@arr.cz) or Simona Maléřová 

(malerova@arr.cz). 

Město Rýmařov na Bruntálsku nabíd-

lo před časem investorům skoro devět 

hektarů své průmyslové zóny, dnes už 

jsou volné jen asi tři hektary a město je 

nabízí k odprodeji pro podnikatelské 

účely. V části zóny jsou už fi rmy zabý-

vající se lehčími průmyslovými odvět-

vími (například výrobou polystyrenu), 

důležité je, aby to vše byly provozy 

ekologické a aby fi rmy přišly s vlast-

ními plány bez požadavků na dotace. 

Zóna je vybavena inženýrskými sítě-

mi a je možné tam třeba stavět ob-

chodní prostory nebo zařízení pro 

technickou infrastrukturu. Výroba 

v nových provozech musí být ekolo-

gicky nezávadná. Zóna je v blízkosti 

železnice. K nejbližším dálnicím je asi 

50 km.

Detaily na www.rymarov.cz.

ARR připravuje novou veřejnou data-

bázi brownfi elds v Moravskoslezském 

kraji, která bude umístěna na webo-

vých stránkách Moravskoslezského 

kraje v sekci Podnikatel. Hlavním cí-

lem databáze je zveřejnění lokalit po 

dřívější těžební či jakékoli průmyslové 

či obchodní činnosti (browfi elds), kte-

ré mohou být zajímavé pro potencio-

nální investory. ,,Na zelené louce už se 

průmyslové zóny prakticky stavět ne-

dají a brownfi elds jsou velmi perspek-

tivní možností, je ovšem třeba seznam 

lokalit aktualizovat a doplňovat do ve-

řejně přístupné databáze. Vlastníky 

oslovujeme sami, ale pochopitelně 

uvítáme aktivitu ze strany obcí i jiných 

majitelů takových pozemků,“ řekla ře-

ditelka ARR Petra Chovanioková.

V případě zájmu o zařazení brownfi el-

du do seznamu kontaktujte Bc. Niko-

lu Gelovou (gelova@arr.cz) nebo Ing. 

Simonu Maléřovou (malerova@arr.cz). 

RÝMAŘOV INDUSTRIAL ZONE – 
AN IDEAL LOCATION FOR YOUR 
BUSINESS

 DOES YOUR TOWN HAVE 
A BROWNFIELD SITE?
ADD IT TO OUR DATABASE!
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