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Moravskoslezský kraj se ve spolu-

práci s regionálními partnery v le-

tošním roce intenzívně připravuje 

na nové programovací období Ev-

ropské unie pro léta 2014-20. Jde 

o to, aby maximum rozhodovacích 

pravomocí o způsobu užití evrop-

ských peněz zůstalo v našem kraji 

a dotace pomohly řešit skutečné 

priority, stanovené v krajských stra-

tegických rozvojových dokumen-

tech. 

Agentura pro regionální rozvoj při-

pravila projekt s názvem Moravsko-

slezský kraj – konkurenceschop-

ný region, který bude realizován 

v rámci technické pomoci ROP 

Moravskoslezsko. Jeho smyslem je 

uvést dnes už naplňované krajské 

programy – Strategii rozvoje kraje 

na období 2009-2016 a Regionální 

inovační strategii na období 2010-

2016 do souladu se Strategií Ev-

ropa 2020 a také s Národními roz-

vojovými prioritami ČR pro období 

2014+. Hlavní část prací na aktuali-

zaci Strategie rozvoje kraje a Regi-

onální inovační strategie proběhne 

na podzim letošního roku. Důležitý 

je hlas z praxe: Do celého procesu 

zapojí kraj a ARR v pracovních sku-

pinách odborníky z fi rem, institucí 

veřejné správy, škol, měst a obcí. 

Díky workshopům budou do přípra-

vy dokumentů moci vstoupit svými 

názory i obyvatelé kraje.

(pokračování na straně 3)

This year the Moravian-Silesian Re-

gion is working alongside regional 

partners to prepare for the EU’s new 

programming period 2014–2020. 

It is essential that the Region has 

as much infl uence as possible 

over decisions on the allocation of 

EU funds: this will ensure that the 

money is targeted at the key priority 

areas identifi ed in the Region’s stra-

tegic planning documents. 

The Regional Development Agency 

has drawn up a document enti-

tled ‘The Moravian-Silesian Region 

– A Competitive Region’, which 

will be implemented as part of the 

technical support within the ROP 

Moravia-Silesia. The document 

brings the Region’s current pro-

grammes (Regional Development 

Strategy 2009–2016 and Regional 

Innovation Strategy 2010–2016) into 

line with the Europe 2020 Strategy 

and the Czech Republic’s National 

Development Priorities for 2014+. 

The bulk of the work on updating 

the Region’s Development Strat-

egy and Innovation Strategy will be 

done during this autumn. There will 

also be an input by working groups 

of experts from companies, public 

administration, education, and lo-

cal government – and the RDA will 

hold workshops enabling the Re-

gion’s people to express their views 

on key goals and strategies.

(continued on page 3)
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the RDA has successfully com-

pleted the CERADA (Central 

European Research and Devel-

opment Area) project, fi nanced 

through the EU’s 7th Frame-

work Programme. We were the 

main coordinator of the project, which 

brought together partners from the 

Czech Republic, Poland, Slovakia and 

the UK. CERADA is one of the few EU 

projects coordinated by a Czech insti-

tution. 

The project focused on creating inter-

national partnerships among institu-

tions involved in research, develop-

ment and innovation, mapping regional 

research capacities to meet the needs 

of local companies (especially the au-

tomotive and aviation industries), and 

providing training to R&D experts. The 

RDA is now sharing its experience 

of managing the project at a range of 

events, including an Information Day in 

Ostrava (September 2011) organized 

by the Technology Centre of the Czech 

Republic Academy of Sciences and 

targeted at potential applicants for EU 

funding. For more information see the 

RDA website or go to www.cerada.org.

Petra Chovanioková
Director, RDA

naše agentura úspěšně ukončila ev-

ropský projekt Cerada (Central Europe-

an Research and Development Area) fi -

nancovaný ze 7. rámcového programu 

Evrospké unie. Byli jsme jeho hlavním 

koordinátorem, projekt zahrnoval part-

nery z Polska, Slovenska a Velké Britá-

nie. Cerada je jedním z mála projektů 

řízených přímo institucí z ČR. Byla 

zaměřena na vytváření mezinárodního 

partnerství institucí z oblasti výzkumu, 

vývoje a inovací, na mapování regio-

nálních výzkumných kapacit pro potře-

by fi rem především v automobilovém 

a leteckém průmyslu a na vzdělávání 

odborníků z vědeckovýzkumných in-

stitucí a podniků. A nyní Agentura pro 

regionální rozvoj předává zkušenosti 

dále. Na zářijovém informačním dnu 

v Ostravě, který pořádalo Technologic-

ké centrum Akademie věd ČR a který 

byl určen zájemcům o podání tohoto 

typu projektu do aktuálních výzev EU, 

předali experti ARR účastníkům své 

zkušenosti a vše potřebné najdou zá-

jemci také na stránkách naší agentury 

či na www.cerada.org.

Petra Chovanioková
ředitelka ARR

Dear readers,

Vážení čtenáři,

KALENDÁŘ ARR RDA CALENDAR

2

ŘÍJEN

3. – 7. října 2011 / Brno
53. ročník mezinárodního strojírenského 
veletrhu
Informace: www.bvv.cz/msv

4. října 2011 / Obecní dům, Mokré Lazce
Seminář k odpadovému hospodářství pro 
obce z okresu Opava
Informace: Marcela Brožová, brozova@arr.cz

4. – 6. října 2011 / Mnichov, Německo
14. mezinárodní odborný veletrh komerčních 
nemovitostí
Informace: www.exporeal.net

5. října 2011 / Hotel Pokrok, Bílá
3denní workshop pro žáky ZŠ Frýdek-Místek 
1. máje 1700 a J. Čapka 2555, v rámci projek-
tu Region4Tech
Informace: Ludmila Pěgřimková, pegrimkova@arr.cz

10. října 2011 / DK města Ostravy
Koncert Radky Fišarové „Pocta Edith Piaf“
- Slavnostní vyhlášení 3. ročníku Ceny hejtmana 
kraje za společenskou odpovědnost
- Vyhlášení 2. ročníku Ankety společenské 
odpovědnosti
Informace: www.projektso.cz

10. října 2011 / ARR, Ostrava             
Vzdělávací program Environmentální mini-
mum: Životní prostředí regionů a ČR 
Informace: Lenka Švajčáková, svajcakova@arr.cz

11. října 2011 / Zámek Kunín
Seminář k odpadovému hospodářství pro 
obce z okresu Nový Jičín
Informace: Marcela Brožová, brozova@arr.cz

12. října 2011 / Expo Center Trenčín, Slovensko
Inovační klub, projekt InNOBorder
Informace: www.innoborder.eu

14. října 2011 / Lázně Darkov, Karviná
Seminář k odpadovému hospodářství pro 
obce z okresu Karviná
Informace: Marcela Brožová, brozova@arr.cz

18. října 2011 / Hotel Imperial, Ostrava
Konference Budoucnost česko-polské 
spolupráce po roce 2013
Informace: Petra Koláčková,
petra.kolackova@kr-moravskoslezsky.cz

18. – 19. října 2011 / MSK
Presstrip českých novinářů – technické 
památky v MSK
Informace: Richard Žabka, zabka@arr.cz

24. října 2011 / ARR, Ostrava                         
Vzdělávací program Environmentální mini-

mum: Globální ekologické problémy
Informace: Lenka Švajčáková, svajcakova@arr.cz

27. října 2011 / Hotel Imperial, Ostrava
Kulatý stůl Regionální inovační strategie
Informace: David Pawera, pawera@arr.cz

31. října a 1. listopadu 2011 / ARR, Ostrava                          
Vzdělávací program Green technologies: 
Technologie čištění vzduchu
Informace: Lenka Švajčáková, svajcakova@arr.cz

LISTOPAD

1. listopadu 2011 / Nový Jičín
Seminář na téma Sladění rodiny a profese
Informace: Lenka Švajčáková, svajcakova@arr.cz

3. listopadu 2011 / Frýdek-Místek
Seminář k odpadovému hospodářství pro 
obce z okresu Frýdek-Místek
Informace: Marcela Brožová, brozova@arr.cz

4. listopadu 2011 / ARR, Ostrava             
Vzdělávací program Environmentální
minimum: Hospodaření s energiemi
Informace: Lenka Švajčáková, svajcakova@arr.cz

7. a 8. listopadu 2011 / ARR, Ostrava                                                        
Vzdělávací program Green technologies: 
Technologie čištění vody
Informace: Lenka Švajčáková, svajcakova@arr.cz

9. listopadu 2011 / VŠB-TU Ostrava
Týden studentských inovací v Ostravě
Informace: Jitka Studeníková, Czech ICT Alliance

10. listopadu 2011 / Bruntál
Seminář k odpadovému hospodářství pro 
obce z okresu Bruntál
Informace: Marcela Brožová, brozova@arr.cz

14. a 15. listopadu 2011 / ARR, Ostrava                                                   
Vzdělávací program Green technologies: 
Obnovitelné a alter. zdroje energie
Informace: Lenka Švajčáková, svajcakova@arr.cz

22. listopadu 2011 / Hotel Imperial, Ostrava
Setkání náměstka s regionálními partnery na 
téma: nové programovací období EU 2014+
Informace: Zuzana Bardoňová, bardonova@arr.cz

24. – 25. listopadu 2011 / Hotel Imperial, Ostrava
Brokerage Event 
Informace: David Pawera, pawera@arr.cz

28. listopadu / ARR, Ostrava                                                 
Vzdělávací program Environmentální
minimum: Poplatky v oblasti ŽP
Informace: Lenka Švajčáková, svajcakova@arr.cz

OCTOBER

3 – 7 October 2011 / Brno
53rd International Engineering Fair
Information: www.bvv.cz/en/msv/

4 October 2011 / Obecní dům, Mokré Lazce
Waste Management Seminar
Information: Marcela Brožová, brozova@arr.cz

4 – 6 October 2011 / Munich, Germany
14th Expo Real International Trade Fair for 
Commercial Real Estate
Information: www.exporeal.net

5 October 2011 / Hotel Pokrok, Bílá
3-day workshop for pupils of 1. máje
and J. Čapka primary schools, Frýdek-Místek 
(Region4Tech project)
Information: Ludmila Pěgřimková,
pegrimkova@arr.cz

10 October 2011 / City of Ostrava Cultural Centre
Concert ‘Homage to Edith Piaf’ starring Radka 
Fišarová
- Prize-giving ceremony: Regional Presiden-
t’s Award for Social Responsibility, Public vote for 
the most socially responsible companies
Information: www.projektso.cz

10 October 2011 / RDA, Ostrava
‘Basics of Environmental Management’ training 
programme: The Environment in the Regions 
and the Czech Republic
Information: Lenka Švajčáková, svajcakova@arr.cz

11 October 2011 / Kunín Chateau
Waste Management Seminar
Information: Marcela Brožová, brozova@arr.cz

12 October 2011 / Expo Center Trenčín, Slovakia
Innovation Club, InNOBorder project
Information: www.innoborder.eu

14 October 2011 / Darkov Spa, Karviná
Waste Management Seminar
Information: Marcela Brožová, brozova@arr.cz

18 October 2011 / Hotel Imperial, Ostrava
Conference ‘The Future of Czech-Polish 
Cooperation After 2013’
Information: Petra Koláčková,
petra.kolackova@kr-moravskoslezsky.cz

18 – 19 October 2011 / M-S Region
Press trip for Czech journalists – industrial 
heritage in the M-S Region
Information: Richard Žabka, zabka@arr.cz

24 October 2011 / RDA Ostrava
‘Basics of Environmental Management’ training 
programme: Global Ecological Issues
Information: Lenka Švajčáková, svajcakova@arr.cz

27 October 2011 / Hotel Imperial, Ostrava
Round table: Regional Innovation Strategies
Information: David Pawera, pawera@arr.cz

31 October, 1 November 2011 / RDA, Ostrava
‘Green Technologies’ training programme: 
Clean Air Technologies
Information: Lenka Švajčáková, svajcakova@arr.cz

NOVEMBER

1 November 2011 / Nový Jičín
Work/Life Balance Seminar
Information: Lenka Švajčáková, svajcakova@arr.cz

3 November 2011 / Frýdek-Místek
Waste Management Seminar
Information: Marcela Brožová, brozova@arr.cz

4 November 2011 / RDA, Ostrava
‘Basics of Environmental Management’ training 
programme: Energy Management
Information: Lenka Švajčáková, svajcakova@arr.cz

7 – 8 November 2011 / RDA, Ostrava
‘Green Technologies’ training programme: 
Clean Water Technologies
Information: Lenka Švajčáková, svajcakova@arr.cz

9 November 2011 / VŠB-Technical University of 
Ostrava
Student Innovation Week
Information: Jitka Studeníková, Czech ICT Alliance

10 November 2011 / Bruntál
Waste Management Seminar
Information: Marcela Brožová, brozova@arr.cz

14 – 15 November 2011 / RDA, Ostrava
‘Green Technologies’ training programme: 
Sustainable and Alternative Energy Resources
Information: Lenka Švajčáková, svajcakova@arr.cz

22 November 2011 / Hotel Imperial, Ostrava
Meeting of the Deputy Regional President and 
partners: New EU programming period 2014+
Information: Zuzana Bardoňová,
bardonova@arr.cz

24 – 25 November 2011 / Hotel Imperial, Ostrava
Brokerage Event 
Information: David Pawera, pawera@arr.cz

28 November 2011 / RDA, Ostrava
‘Basics of Environmental Management’ training 
programme: Environmental Fees and Levies
Information: Lenka Švajčáková, svajcakova@arr.cz

EDITORIAL
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Souběžně se zmíněným projektem 

ARR realizuje Úřad Regionální rady 

Moravskoslezsko projekt EU 2020: 

Příležitost pro region Moravskoslez-

sko. Jeho základním cílem je zvýše-

ní povědomí o příležitostech, které 

nám unie dává, měl by sloužit k pří-

pravě regionálního prostředí na klí-

čová témata Strategie EU 2020, 

k posílení absorpční kapacity regio-

nu a také ke zvýšení kvalifi kace pra-

covníků Úřadu a znalostí příjemců 

dotací, aby byli lépe připraveni na 

období po roce 2014. 

Výsledkem a výstupem celého pro-

cesu bude maximální připravenost 

Moravskoslezského kraje pro vy-

jednávání o podobě budoucího 

operačního programu na regionál-

ní a národní úrovni, také na úrovni 

Evropské komise tak, aby plynule 

a bez problémů začalo nové pro-

gramové období ke dni 1. 1. 2014.

Alongside the RDA project outlined 

above, the Offi ce of the Regional 

Council (ORC) Moravia-Silesia is also 

implementing the project EU 2020: 

An Opportunity for Moravia-Silesia. 

This project aims to raise aware-

ness of the opportunities offered 

by the EU, helping the Region pre-

pare for the key pillars of the Europe 

2020 Strategy. It will boost the Re-

gion’s absorption capacity, improve 

qualifi cation levels among ORC staff, 

and provide information for funding 

applicants in the period after 2014.

At the end of the entire process, the 

Moravian-Silesian Region will be fully 

prepared to enter negotiations on 

the future Operational Programme, 

not only on the regional and national 

level, but also at the European Com-

mission level – ensuring a smooth 

transition to the new programming 

period on 1 January 2014.

KRAJ CHCE SÁM VÍCE 
ROZHODOVAT O EVROPSKÝCH 
DOTACÍCH

REGION KEEN TO PLAY A MAJOR 
ROLE IN DECISION-MAKING 
ON EU FUNDS

TRVALÁ INOVACE JE NUTNÁ 
SOUČÁST VZDĚLÁVÁNÍ

By the time we enter 

the job market, the 

knowledge we have 

acquired during our 

studies is already out of 

date, surpassed by the 

rapid advances in sci-

ence and technology. 

Innovation and product 

modernization place ev-

er-higher demands on 

productivity and quality 

of work, and ICTs are 

becoming an essential part of most 

professions. “At the RDA we are well 

aware of this,” says project manager 

Silvie Szwedová. “That’s why we are 

involved in several programmes fo-

cused on the practical application 

of scientifi c research and helping to 

keep professionals up to speed with 

the latest innovative developments 

in their own particular fi eld.”

Silvie Szwedová is currently re-

sponsible for two RDA projects: 

‘Competencies for Innovation’ and 

‘The Moravian-Silesian Region – 

A Byword for Competitiveness’. 

“Both projects address the needs 

of the Region’s job market and help 

strengthen the competitiveness of 

selected professions and employ-

ers – especially SMEs – throughout 

the Region,” explains Szwedová. 

The courses are free of charge. After 

the completion of the projects, the 

RDA will offer selected parts of the 

courses for a fee.

What is the goal of the project 
‘Competencies for Innovation’, 
and who is it aimed at?
The courses within ‘Competen-

cies for Innovation’ are targeted at 

managers in SMEs and the staff of 

business incubators and clusters in 

the Moravian-Silesian Region. The 

courses will be held until January 

2012 and they cover the following 

areas: innovation, innovative busi-

ness, marketing strategies, environ-

mental technologies, and creativity.

I am delighted to say that demand 

for the fi rst two of these courses has 

already exceeded capacity.

Does the second project also ad-
dress professionals’ needs?
Yes. Four training programmes with-

in the project ‘The Moravian-Silesian 

Region – A Byword for Competitive-

ness’ were launched in September 

2011. The project aims to improve 

the quality and range of training 

and education available for selected 

professions (not only management) 

within the Region’s SMEs. This will 

boost the competitiveness of com-

panies and their staff. Courses in-

clude: Basics of Business; Public 

Procurement in the European Union; 

Basics of Environmental Manage-

ment; Project Management, Subsi-

dies and Applications.

These projects were supported via 

the 1st and 2nd calls in the global 

grant Support for Further Education 

in the Moravian-Silesian Region. They 

are funded by the European Social 

Fund via the Operational Programme 

Education for Competitiveness. For 

more details see  www.arr.cz

Znalosti, které lidé získají v průběhu 

přípravy na povolání, krátce po je-

jich nástupu do zaměstnání zastará-

vají. Nemohou stačit tempu rozvoje 

vědy a techniky. Tlak na modernizaci 

a inovaci produktů a procesů zvyšuje 

požadavky na kvalitu a produktivitu 

práce, zavádění informačních a ko-

munikačních technologií do řady obo-

rů a schopnost výkonu náročnějších 

operací. ,,Toto si uvědomujeme také 

my v agentuře, a proto se podílíme 

na realizaci hned několika programů 

a projektů, které mají přenášet výsled-

ky vědy a výzkumu do práce a mohou 

vzdělávat lidi z praxe v inovacích, bez 

nichž se jejich obory neobejdou,“ při-

blížila jednu z rolí ARR projektová ma-

nažerka Silvie Szwedová.

Silvie Szwedová má v ARR aktuálně 

na starost projekty s názvy „Kom-

petence pro inovace“ a „MSK – Mo-

ravskoslezsko synonymum konku-

renceschopnosti“. ,,Oba pomohou 

řešit potřeby regionálního trhu práce 

a zvýší konkurenceschopnost vybra-

ných profesí a zaměstnavatelů ze-

jména z řad malých a středních pod-

niků v Moravskoslezském kraji,“ řekla 

Szwedová s tím, že kurzy jsou zdarma 

a po skončení obou programů budou 

vybrané vzdělávací okruhy nabízeny 

také komerčně. 

Čemu se věnuje projekt „Kompe-
tence pro inovace“ a komu je ur-
čen?
,,Kurzy projektu „Kompetence pro 

inovace“ rozšiřují nabídku dalšího 

vzdělávání manažerů malých a střed-

ních podniků a pracovníků podni-

katelských inkubátorů nebo klastrů 

v Moravskoslezském kraji v oblasti 

inovací, inovačního podnikání, marke-

tingových strategií, 

environmentálních 

technologií a krea-

tivity. Kurzy poběží 

do ledna 2012.

Musím s potěše-

ním konstatovat, že 

o první dvě zamě-

ření je takový zá-

jem, že už převýšil 

kapacitní možnosti 

kurzů.“

Profesionálům z praxe pomůže 
i druhý projekt?
,,Ano. Čtyři vzdělávací programy běží 

od září 2011 a cílem projektu „MSK - 

Moravskoslezsko synonymum konku-

renceschopnosti“ je podpořit zvýšení 

kvality a rozsahu nabídky vzdělávání 

vybraných (i nemanažerských) profesí 

opět v malých a středních podnicích 

kraje. Cílem je růst konkurenceschop-

nosti zaměstnanců i jejich zaměst-

navatelů. Zájemci mohou absolvo-

vat programy s názvy Podnikatel/ka 

a podnikatelské minimum, Veřejné za-

kázky v prostředí EU, Environmentální 

minimum a Projektové řízení, dotace, 

žádosti.“

Tyto projekty byly podpořeny v 1. a ve 

2. výzvě globálního grantu Podpora 

nabídky dalšího vzdělávání v Morav-

skoslezském kraji, jsou fi nancovány 

z Evropského sociálního fondu pro-

střednictvím Operačního programu 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 

Více na www.arr.cz

CONSTANT INNOVATION IS 
ESSENTIAL FOR EDUCATION

pokračování ze str. 1 continued from page 1
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ZÁBAVNOU FORMOU NA 
TECHNICKÉ OBORY – TO JE 
REGION4TECH

BROKERAGE EVENT V KRAJI 
POPRVÉ A NA TÉMA BIOMEDICÍNY

REGION4TECH PROJECT SHOWS 
THAT TECHNICAL STUDIES CAN BE 
EXCITING

FIRST EVER REGIONAL BROKERAGE 
EVENT WILL FOCUS ON BIOMEDICINE

Agentura pro regionální rozvoj získala 

evropské peníze na další fázi pod-

pory technického a přírodovědného 

vzdělávání na školách v kraji. Projekt 

počítá s účastí žáků a pedagogů ZŠ 

už od 7. ročníku, což by mělo pomoci 

popularizaci technického vzdělává-

ní a středním školám pomoci získat 

kvalitní žáky a studenty se zájmem 

o obory na trhu práce žádané a po-

třebné. Od září se jednotlivé aktivity 

rozeběhly naplno.

Žáci 7. až 9. tříd základních škol už 

absolvovali první z pěti workshopů 

v přírodě - zúčastnili se žáci ze ZŠ 

Fryčovice a ZŠ Raškovice. Děti si 

rozšířily obzory ve dvou oborech – 

elektrotechnice a stavebnictví, a to 

přesně v duchu Komenského hesla 

,,škola hrou“. Děti si zkusily napří-

klad vyrobit jednoduchý elektronický 

obvod: Každý žák absolvoval celý 

postup výroby pod odborným do-

hledem a získal tak zajímavější před-

stavu o elektrotechnice a jejím užitku 

pro praxi. Své výtvory děti odvezly 

s sebou domů, aby se jimi pochlubily 

rodičům a kamarádům. 

Vedle elektrotechniky se děti sezná-

mily se stavebními obory. Poznávaly 

materiály, mohly si odzkoušet jejich 

vlastnosti, pracovaly se stavebni-

covými sadami, z nichž tvořily stav-

by dle vlastní fantazie. Program byl 

doplněn různými soutěžemi, testy, 

hlavolamy, poznávacími kvízy apod. 

Zajímavým zpestřením pro žáky byla 

možnost vyzkoušet si dálkově ovlá-

dat modely aut a vrtulníku, což bylo 

také obsahem jedné ze soutěží. Na 

konci workshopu se žáci vraceli obo-

haceni o nové poznatky, informace 

a zážitky. 

V září byla také vyhlášena soutěžní 

přehlídka výrobků žáků. V rámci této 

soutěže se přihlašují celé třídy žáků, 

které vždy dostanou sadu materiálů, 

z nichž mají vyrobit dřevěnou stavbu. 

Soutěž bude ukončena v půlce lis-

topadu a hotové výrobky budou vy-

staveny na ostravské výstavě Učeň, 

středoškolák, vysokoškolák. Tři vítěz-

né třídy pak pojedou za odměnu na 

jimi vybranou výstavu. 

V rámci projektu Region4Tech byly 

znovu zprovozněny a oživeny stránky 

www.povolaniprozivot.cz, na nichž 

jsou aktuální informace o aktivitách 

projektu a také o jednotlivých učeb-

ních a studijních technických obo-

rech pro žáky základních škol.

Výzkumný a vývojový potenciál 

Moravskoslezského kraje v oblasti 

biomedicíny a inovativních techno-

logií zaměřených na životní prostře-

dí a zdraví obyvatelstva – to je téma 

vůbec první konference organizované 

na půdě MSK, kterou připravuje na lis-

topad Agentura pro regionální rozvoj.

Tzv. brokerage event je akce mezi-

národního rozměru, jejímž cílem je 

generovat v určitém odvětví nové 

projekty vědy a výzkumu, případně 

navázat na stávající a využít jejich vý-

sledky v nových, inovativních výrob-

cích, technologiích či službách. Akce 

je určena nejen pro lékařská praco-

viště, vysoké školy 

a výzkumná centra, 

ale i fi rmy zabý-

vající se například 

výrobou lékařských 

přístrojů, a to jak v našem kraji, tak 

v dalších regionech ČR nebo zahra-

ničí. Cílem je výměna zkušeností na 

co nejširším fóru tak, aby výsledky 

byly užitečné medicínské praxi co 

nejrychleji.

Partnery akce ARR budou kromě 

kraje také  Fakultní nemocnice v Os-

travě, VŠB-TU Ostrava, Zdravotní 

ústav Ostrava, univerzity Ostravská 

a Slezská.

The fi rst ever Bro-

kerage Event in 

the Region will be 

held in November. 

Organized by the 

RDA, the event focuses on the Re-

gion’s research and development po-

tential in biomedicine and innovative 

technologies for the environmental 

sector and public health. 

The Brokerage Event aims to provide 

a discussion forum leading to new 

international research and develop-

ment projects and to harness the 

potential of existing projects via the 

practical application of research in in-

novative new products, technologies 

and services. The event is targeted at 

universities, research centres, medi-

cal institutions and companies (such 

as medical equipment manufactur-

ers) on a regional, national and inter-

national basis. It will provide a broad 

platform for participants to share their 

experience and knowledge, facilitat-

ing the effi cient transfer of research 

into practice. 

Event partners are the RDA, Ostrava 

University Hospital, the VŠB-TU of 

Ostrava, the Ostrava Institute of Pub-

lic Health, the University of Ostrava 

and the Silesian University.

The RDA has received EU funding for 

the next phase of the Region4Tech 

project, which promotes technical and 

scientifi c studies at schools through-

out the Region. The programme, in-

volving students and teachers from 

primary schools upwards, encour-

ages young people to study technical 

subjects, which are in great demand 

on the job market. The programme 

was launched in September.

Primary school pupils from Fryčovice 

and Raškovice have already attended 

the fi rst of fi ve special workshops 

on electrical engineering and the 

construction industry, which aim to 

broaden the children’s horizons in 

a fun and entertaining way. Pupils 

were given projects such as building 

a simple electrical circuit, all under the 

guidance of expert instructors. This 

helped the children learn more about 

the practical applications of electri-

cal engineering – and also gave them 

a fi nished piece of work to take home 

with them.

In the section on the construction 

industry, the children learned more 

about building materials and were 

able to test the properties of various 

structural materials for themselves. 

They also worked with building kits 

to create their own structures. The 

workshop included competitions, 

tests, brainteasers, quizzes and 

other activities. The pupils particu-

larly enjoyed the opportunity to use 

remote controlled model cars and 

helicopters – part of a workshop 

competition. By the end of the work-

shop, the pupils had gained plenty of 

new knowledge, useful information 

and wonderful memories.

A building competition was an-

nounced in September: each partici-

pating class is given a set of mate-

rials and has to work as a team to 

build a wooden structure. The dead-

line for entries is in mid-November, 

and the structures will be displayed 

at a careers fair in Ostrava. The three 

winning classes will go on a trip to an 

exhibition of their choice.

As part of the Region4Tech project, 

the existing careers website www.

povolaniprozivot.cz was updated 

and re-launched. The site contains 

information on the project activities 

as well as on the range of techni-

cal, scientifi c and vocational studies 

available to primary school pupils.
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EUROPROC ROVNÁ SE LEPŠÍ PŘEHLED 
O EVROPSKÉM SYSTÉMU VEŘEJNÝCH 
ZAKÁZEK

Since October 2008 the RDA has been 

the only Czech partner in the interna-

tional euroPROC project, which fo-

cuses on improving access by SMEs 

to public contracts on both national 

and European levels. The project is 

co-fi nanced from the European Re-

gional Development Fund (ERDF) with 

a budget of 1.5 million EUR, and will 

be completed on 30 November 2011. It 

brings together 11 partners from Spain 

(the coordinator), Romania, Hungary, 

Bulgaria, Poland, Denmark, France, 

Italy, Portugal and the Czech Republic.

Throughout the project, partners have 

shared their practical experience of 

public procurement – this fresh knowl-

edge is then passed on to businesses 

within the partner regions. Events have 

included a range of seminars, working 

visits by staff from the project part-

ners, and study visits to European, 

multilateral and national institutions.

As part of euroPROC, the RDA has or-

ganized two seminars, one with inter-

national participation. The Agency has 

also held two Winning Tender Work-

shops (Ostrava, January and April 

2011) providing information on good 

practices. In May 2011 the RDA organ-

ized meetings at the WATENVI interna-

tional water management exhibition in 

Brno, providing a forum for companies 

from the euroPROC partner countries 

to meet with representatives of Czech 

public authorities and discuss oppor-

tunities for procurement contracts.

Other outputs of the project include:

The euroPROC Good Practices 

Guide – aimed mainly at consultants 

focusing on public procurement and 

SMEs. The Guide can be downloaded 

at http://arr.cz/cs/podnikani-a-inova-

ce/europroc.

NAVIGATE CHANGE – How new 

approaches to public procurement 

will create new markets – a guide-

book showing SMEs how to deal with 

changes and presenting the latest 

trends in public procurement. Avail-

able to download at http://arr.cz/cs/

podnikani-a-inovace/europroc.

Agentura pro regionální rozvoj je od října 

roku 2008 jediným českým partnerem 

mezinárodního projektu euroPROC, 

jehož cílem je zlepšení přístupu malých 

a středních podniků (MSP) k veřejným 

zakázkám nejen na české, ale přede-

vším na evropské úrovni. Projekt spolu-

fi nancovaný z Evropského regionálního 

rozvojového fondu, s rozpočtem 1,5 mil. 

Euro, bude ukončen dne 30. listopadu 

2011. Do projektu je zapojeno celkem 

11 partnerů z 10 regionů - Španělsko 

(vedoucí partner), Rumunsko, Maďar-

sko, Bulharsko, Polsko, Dánsko, Fran-

cie, Itálie, Portugalsko a ČR.

Během celé realizace projektu si part-

neři předávají praktické zkušenosti 

z oblasti veřejných zakázek a dále je 

šíří ve svých regionech. Za tímto úče-

lem jsou organizovány semináře, stáže 

zaměstnanců z řad partnerů projektu, 

studijní návštěvy do evropských, mul-

tilaterálních a národních institucí.

V rámci projektu ARR zorganizovala 

dva semináře, z nichž jeden byl se za-

hraniční účastí a v rámci implementa-

ce dobré praktiky uspořádala ARR dva 

tzv. Winning Tender Workshopy, které 

se konaly v Ostravě v lednu a v dubnu 

2011. V květnu 2011 organizovala ARR 

na mezinárodním vodohospodářském 

veletrhu WATENVI v Brně mítinky, je-

jichž cílem bylo setkání českých za-

davatelů veřejných zakázek s fi rmami 

ze zemí partnerů projektu euroPROC, 

které se zabývají environmentálními 

technologiemi a vodohospodářstvím. 

Užitečnými výstupy projektu jsou:

Příručka osvědčených postupů - 

průvodce především pro poradenské 

organizace z oblasti přípravy veřejných 

zakázek a také MSP. Příručku nalezne-

te na http://arr.cz/cs/podnikani-a-ino-

vace/europroc. 

Příručka VYZNEJTE SE VE ZMĚ-

NÁCH – nové přístupy k zadávání 

veřejných zakázek vytvoří nové trhy 

- pomáhá malým a středním podnikům 

sledovat změny a představuje nové 

trendy v oblasti veřejných zakázek. 

Příručka ke stažení: http://arr.cz/cs/

podnikani-a-inovace/europroc.

EUROPROC – A KEY SOURCE OF 
INFORMATION ON THE EU PUBLIC 
PROCUREMENT SYSTEM

Agentura pro regionální rozvoj zaháji-

la realizaci projektu Adam a Eva, kte-

rý je fi nancován z Evropského soci-

álního fondu a státního rozpočtu ČR 

prostřednictvím Operačního progra-

mu Lidské zdroje a zaměstnanost. 

Projekt je zaměřen na realizaci kom-

plexních programů na podporu pod-

nikání, slaďování pracovního a rodin-

ného života a v neposlední řadě na 

motivaci zaměstnavatelů v Morav-

skoslezském kraji k uplatňování rov-

ných příležitostí žen a mužů. Aktivit se 

mohou účastnit nejen osoby zahaju-

jící SVČ, ale také zaměstnanci a za-

městnavatelé či odborové organizace 

a sociální partneři. 

V květnu 2011 odstartovala první sé-

rie kurzů v Ostravě a Karviné. Počet 

zájemců značně převyšoval počet 

míst. Účastníci využívali také indi-

viduálního poradenství a koučingů. 

Od září 2011 výuka 

postupně běží ve 

Frýdku-Místku, No-

vém Jičíně a Opavě. 

Zájemci se mohou 

registrovat na naší webové strán-

ce www.arr.cz. Obdobných bezplat-

ných služeb mohou využít i zaměst-

navatelé, kterým ARR nabízí např. 

zpracování plánu prosazování rov-

ných příležitostí, šitého na míru pří-

slušnému podniku. 

O všech akcích a seminářích připra-

vovaných v rámci projektu najdete in-

formace na stránkách http://www.arr.

cz/cz/adam-a-eva.html, případně mů-

žete kontaktovat manažerku projektu, 

Hanu Myškovou, tel.: 595 691 231.

The RDA has recent-

ly launched the im-

plementation phase 

of the Adam and Eve 

project, co-fi nanced 

by the European Social Fund and the 

Czech government via the Opera-

tional Programme Human Resources 

and Employment. The project incor-

porates a range of programmes sup-

porting business start-ups, pro mot-

ing a healthy work-life balance, and 

encouraging the Region’s employers 

to guarantee equal opportunities for 

women and men. Adam and Eve is 

open to anybody interested in be-

coming self-employed as well as 

employees, employers, trade union 

representatives, and social partners.

May 2011 saw the launch of the fi rst 

series of courses, in Ostrava and 

Karviná, with demand far exceed-

ing the number of places available. 

Individual consulting and coach-

ing was also available. From Sep-

tember 2011 the courses are held 

in Frýdek-Místek, Nový Jičín and 

Opava. You can register to take part 

on the RDA’s website at www.arr.cz. 

A similar range of services (also free 

of charge) is available to employers: 

the RDA will help draw up plans to 

implement equal opportunities, tai-

lored to the specifi c conditions of 

each individual company.

For more information on the semi-

nars and other events, see http://

www.arr.cz/cz/adam-a-eva.html or 

contact the project manager Hana 

Myšková (tel. 595 691 231). 

ADAM A EVA: PROGRAM PRO ZÁJEMCE 
O DROBNÉ PODNIKÁNÍ I ROVNÉ 
PODMÍNKY U ZAMĚSTNAVATELŮ

ADAM AND EVE PROGRAMME SUPPORTS 
SMALL BUSINESS START-UPS AND 
EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYERS
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MSK: ČERPÁNÍ PENĚZ Z UNIE 
ZÁLEŽÍ NA PROGRAMU, MALÝ 
ZÁJEM JE O DOTACE NA ZLEPŠENÍ 
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

How successful are the Region’s ap-

plicants for EU funding? And which 

subsidy programmes attract most in-

terest? As of 30 June 2011, M-S Re-

gion applicants had received over 47 

billion CZK to support almost 3 700 

projects – accounting for 12.8 % of 

total funds received across the Czech 

Republic. Success rates vary widely 

depending on which Operational 

Programme and area of support are 

targeted by applicants. Within the OP 

Enterprise and Innovation, applicants 

from the Region have achieved ex-

cellent success rates with ICT and 

services-related projects, business 

zone projects, and applications for 

loan guarantees to fund commercial 

activities. Take-up levels have been 

lower in programmes targeted at 

marketing development, support for 

sustainable energy, or consultancy 

for innovation development.

RDA Director Petra Chovanioková 

explains: “There have been surpris-

ingly few applications for ecological 

projects and environmental improve-

ments – which we would actually 

expect to be a priority area for com-

panies and public corporations.” The 

RDA regularly monitors and maps EU 

funding received by the Region, and 

also provides support and guidance 

to applicants via seminars and other 

events.

By contrast, applicants from the 

M-S Region have taken full advan-

tage of funding from the Regional 

Operational Programme. Each ROP 

is targeted at a particular region, so 

there is no inter-regional competition, 

but there are always many applicants 

competing for limited funds, and de-

mand regularly exceeds available 

funding for all areas of support within 

the ROP.

The OP Education for Competi-

tiveness – with a range of subsidy 

schemes administered directly by 

the Region – has also proved very 

popular. Another notable success in 

the Region has been the approval 

of a major project submitted by the 

VŠB-Technical University of Ostrava 

– the IT4Innovations Centre of Excel-

lence, which will receive over 1.8 bil-

lion CZK as part of the OP Research 

and Development for Innovation.

Jak jsou žadatelé z Moravskoslez-

ského kraje úspěšní v čerpání do-

tací z Evropské unie? Jaký je zájem 

a o co především? K 30. červnu 

tohoto roku získali všichni žada-

telé v součtu podporu více než 47 

miliard korun, a to na téměř 3 700 

projektů, což představuje podíl kra-

je v rámci celé ČR ve výši 12,8 %. 

Úspěšnost čerpání je rozdílná jak 

v rámci operačních programů, tak 

se také liší v jednotlivých oblas-

tech podpory příslušných progra-

mů. Například v oblasti podpory 

podnikání a inovací jsou žadatelé 

z MSK úspěšnější v čerpání peněz 

určených pro rozvoj ICT technologií 

a služeb, na přípravu podnikatel-

ských zón či v získávání záruk za 

úvěry na podnikatelskou činnost. 

Méně čerpají žadatelé z kraje z pro-

gramů určených na rozvoj marketin-

gu, podporu obnovitelných zdrojů 

energie či na poradenskou činnost 

pro rozvoj inovací.

,,Problematické je čerpání peněz na 

ekologické projekty a zlepšení život-

ního prostředí obecně – přesně tady 

bychom ovšem očekávali větší zá-

jem ze strany fi rem nebo veřejných 

korporací,“ řekla Petra Chovanioko-

vá, ředitelka Agentury pro regionální 

rozvoj, která pravidelně stav čerpání 

evropských dotací v kraji sleduje 

a mapuje a snaží se také žadatele 

motivovat a pomoci jim na seminá-

řích a dalších akcích.

Za velmi úspěšné a téměř bezpro-

blémové se dá naopak považovat 

čerpání z Regionálního operačního 

programu. Tady sice „nesoutěžíme“ 

s předkladateli z jiných částí repub-

liky, protože ROPy jsou určeny vždy 

jen pro daný region, ale zato je tu 

velká konkurence jednotlivých před-

kladatelů a vždy je zájem vyšší, než 

co dovoluje alokace fi nančních pro-

středků pro danou oblast podpory. 

Rovněž v dalším operačním pro-

gramu – Vzdělání pro konkurence-

schopnost a jeho globálních gran-

tech řízených krajem – je čerpání 

bezproblémové. Za úspěch lze rov-

něž považovat schválení velkého 

projektu VŠB-TU Ostrava v OP Vý-

zkum a vývoj pro inovace – Centrum 

excelence IT4Innovations za více 

než 1,8 mld. Kč.

M-S REGION: WIDE VARIATION IN 
EU FUNDING TAKE-UP LEVELS, 
INTEREST IN ENVIRONMENTAL 
PROGRAMMES LAGS BEHIND

STODOLNÍ MÁ PAMĚTNÍ MINCI

The Regional Development Agency, 

in conjunction with the Favorit travel 

agency and the Stodolni.cz agency, 

has expanded its range of com-

memorative coins to include Ostra-

va’s famous Stodolní Street, inter-

nationally renowned for its vibrant 

nightlife. The current range of coins 

(Ostrava Zoo, Silesian Ostrava Cas-

tle, Michal Colliery, Tatra Museum 

Kopřivnice) have proved to be pop-

ular among visitors to the Region.

The newly minted coin was offi -

cially launched at the end of Sep-

tember by the Deputy Regional 

President Jiří Vzientek at Sher-

lock’s Pub on Stodolní Street. All 

of the coins are part of the national 

CMQC commemorative coins net-

work. For more information see the 

Tourism section at the RDA website 

www.arr.cz.

The new coin continues the promo-

tional campaign for Stodolní Street 

organized by the RDA in 2010 in 

partnership with CzechTourism and 

the City of Ostrava, which included 

promotional materials and a pres-

entation at a major international 

tourism fair in Poznań, Poland. The 

new collector’s coin is a perfect 

souvenir of the Stodolní Street ex-

perience.

Agentura pro regionální rozvoj ve 

spolupráci s CK Favorit a Agentu-

rou Stodolní.cz připravila a rozší-

řila nabídku vedle již existujících 

pamětních mincí připomínajících 

návštěvu kraje o známou Stodol-

ní ulici. O již existující - ZOO Os-

trava, Slezskoostravský hrad, Důl 

Michal, Muzeum Tatra Kopřivnice 

– je poměrně značný zájem.

Slavnostní křest pamětní mince 

Stodolní ulice proběhl za účasti 

náměstka hejtmana Jiřího Vzientka 

na konci září v Sherlock´s Pubu. 

Tato mince je jednou ze série pa-

mětních mincí v ČR (sítě CMQC), 

které jsou raženy jako pamětní 

medaile pro turisticky zajímavá 

místa. Vice informací naleznete 

na stránkách www.arr.cz. v sekci 

Cestovní ruch. 

Medaile navazuje na úspěšnou 

prezentaci Stodolní v roce 2010. 

Tehdy ARR ve spolupráci s Czech-

tourismem a městem Ostravou 

připravila propagační materiál 

Stodolní ulice a velkou promoak-

ci v rámci Mezinárodního veletrhu 

v polské Poznani. Naším cílem 

bylo rozšířit fenomén Stodolní 

ulice o další zajímavý památeční - 

sběratelský produkt. 

COMMEMORATIVE COIN FOR 
STODOLNÍ STREET



RADKA FIŠAROVÁ VZDÁ V OSTRAVĚ 
POCTU EDITH PIAF

PORTÁL WWW.I-REGION.EU 
PROPOJUJE OBLAST S 1,2 MILIÓNY 
OBYVATEL

The popular Czech singer Radka 

Fišarová came to Ostrava in Au-

gust to do a photo shoot for her 

fi rst DVD, with a bonus CD ‘Hom-

age to Edith Piaf’. The DVD will be 

launched on 10 October 2011 at 

a concert in Ostrava. 

In April the city hosted a Piaf trib-

ute concert featuring Fišarová 

performing alongside the Janáček 

Philharmonic, the Vladimír Strnad 

Jazz Trio and the accordionist Jana 

Bezpalcová. A DVD was made of 

the concert, and the photo shoot 

for the booklet took place in Os-

trava. A series of photos entitled 

‘Paris in Ostrava’, by the renowned 

photographer Boris Renner, fea-

tured the singer on the winding 

tower of the Petr Bezruč colliery 

– Ostrava’s answer to the Eiffel 

Tower. Though our version is not as 

tall as the original, climbing to the 

top to shoot the photos was still 

quite an experience for the singer, 

who was four months pregnant at 

the time. Part of the proceeds from 

sales of the DVD will go to the So-

cial Responsibility Foundation – for 

information see www.projektso.cz.

The new www.i-region.eu portal 

offers a platform for coordinated 

information-sharing among neigh-

bouring regions of the Czech Re-

public, Poland and Slovakia, run 

on a purely regional basis without 

input from central authorities. 

It is the fi rst such portal in any 

of the three countries, offering 

Czech- and Polish-language re-

gional news on fi nance, politics, 

culture, sport, tourism, science 

and technology, education, the job 

market, and weather forecasts for 

the entire region. The portal also 

includes a catalogue of regional 

companies, so users can easily 

locate potential business partners 

in neighbouring countries as well 

as presenting their own company 

– a fi rst step towards cross-border 

expansion of business activities. 

The portal is open to all informa-

tion from the Moravian-Silesian 

Region, three Polish Voivode-

ships (Silesia, Opole, Małopolska) 

and the Žilina Region of Slovakia. 

During the past 12 months a total 

of 95 000 people from all three 

countries have visited the portal. 

Besides providing a coordinated 

forum for information and build-

ing regional awareness, the portal 

also helps to promote the border 

regions as a single entity. 

Radka Fišarová přijela v srpnu do 

Ostravy, aby zde nafotila snímky 

pro své první DVD a bonusové CD 

Pocta Edith Piaf, které pokřtí 10. 

října 2011 na koncertu v DK města 

Ostravy. 

V dubnu letošního roku proběhl 

v Ostravě k poctě Edith Piaf kon-

cert muzikálové zpěvačky a he-

rečky Radky Fišarové a Janáčkovy 

fi lharmonie Ostrava spolu s Jazztri-

em Vladimíra Strnada a akordeo-

nistkou Janou Bezpalcovou. Pro 

booklet DVD, které z tohoto kon-

certu vzniklo, se fotilo v Ostravě. 

Jako podobenství k pařížské Eiffe-

lovce byla vybrána věž Dolu Petr 

Bezruč - vznikla tak série fotografi í 

s názvem Paříž v Ostravě. O zážit-

ku z výstupu na věž, byť nižší než 

je dominanta Paříže, může hovořit 

i zpěvačka sama - ve čtvrtém mě-

síci těhotenství s odvahou a kuráží 

vystoupala několik desítek oce-

lových schodů, aby mohly vznik-

nout úžasné fotografi e nafocené 

Borisem Rennerem. Část výtěžku 

z prodeje půjde na podporu Nada-

ce společenské odpovědnosti. Více 

na www.projektso.cz.

Informační propojení bez zásahu 

z center zemí, to je role portálu 

www.i-region.eu. Jako první v Čes-

ké republice, Polsku i na Slovensku 

poskytuje striktně regionální infor-

mace z oblastí, jež spolu bezpro-

středně sousedí a jsou si blízké.

Proto nabízí regionální zprávy 

v češtině a polštině o obchodu a fi -

nancích, politiky, kultury, sportu, 

cestovního ruchu, vědy a techno-

logií, vzdělávání, trhu práce, nebo 

informace o počasí ve společném 

širším regionu. Zahrnuje regionál-

ní katalog fi rem s možností v co 

nejjednodušší formě se obeznámit 

s podnikatelským prostředím, včet-

ně možnosti nalézt kontakty na za-

hraniční partnery nebo prezentovat 

svou fi rmu s cílem přenést podni-

kání také přes hranice.

Jediným kritériem pro publiko-

vání jsou informace z území Mo-

ravskoslezského kraje, polských 

Vojvodství Opolského, Slezského, 

Malopolského a Žilinského samo-

správného kraje na Slovensku. Bě-

hem posledních 12 měsíců navští-

vilo portál na 95 tisíc návštěvníků 

z Polska, Česka a Slovenska, portál 

tak přispívá nejen k regionální sou-

náležitosti a informovanosti, ale zá-

roveň propaguje příhraniční regiony 

jako celek.

OSTRAVA HOSTS EDITH PIAF 
TRIBUTE CONCERT

NEW WWW.I-REGION.EU PORTAL 
COVERS AN AREA WITH 1.2 MILLION 
PEOPLE
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Radka Fišarová na těžní věži Dolu Petr Bezruč / Radka Fišarová at the top of 

the Petr Bezruč winding tower. Foto / Photo: Boris Renner.
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PRŮMYSLOVÁ ZÓNA 
OSTRAVA-MOŠNOV 
MÁ STRATEGICKOU POLOHU

The Ostrava-Mošnov Strategic In-

dustrial Zone (SIZ) is located around 

20 km from Ostrava, the centre of the 

second fastest developing part of the 

Czech Republic – the Moravian-Sile-

sian Region. The zone’s key advan-

tages include its excellent transport 

links, brand new utility networks of-

fering ample capacity, and a gener-

ous range of incentives and support 

tools available from national govern-

ment and the City of Ostrava. All of 

the land is owned by the City, and 

is being offered at highly competitive 

rates. Over 85 hectares are still avail-

able for use.

The zone provides a level of accessi-

bility that is absolutely unique not only 

in the Czech Republic, but throughout 

Central Europe. Right next to the zone 

is the international Leoš Janáček Air-

port Ostrava, which can handle even 

the largest cargo aircraft with ease. 

There are also excellent links to local 

roads and the national/international 

road network, with the D1 motorway 

just 6 km away. A railway link is sched-

uled for completion in two years. All 

these infrastructure investments pro-

vide what modern investors demand 

– rapid and convenient transport of 

materials and fi nished goods, coupled 

with easy access for employees and 

the availability of good-quality regional 

transport services.

The Moravian-Silesian Region borders 

on Poland and Slovakia and is home 

to over 1.2 million people – giving in-

vestors access to a large and highly 

qualifi ed workforce.

Total investments by the companies 

based at the zone (both completed and 

planned) exceed 6 billion CZK. The ad-

vantages of the zone have played a ma-

jor role in attracting investors such as 

Plakor, Behr, Cromodora Wheels, HB 

Reavis Group and Free Zone Ostrava.

Strategická průmyslová zóna Ostra-

va-Mošnov se nachází cca 20 km od 

Ostravy, centra druhého nejrychleji se 

rozvíjejícího regionu v ČR – Moravsko-

slezského kraje. Mezi hlavní výhody 

zóny patří perfektní dopravní dostup-

nost, nově vybudované inženýrské 

sítě s dostatečnou kapacitou, pro in-

vestory je velmi zajímavé využít pod-

pory a pobídek státu a města Ostravy. 

Veškeré pozemky jsou ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy a jsou na-

bízeny za velmi výhodných podmínek. 

Stále je možné využít více než 85 ha 

volných ploch.

Obrovskou výhodou, která je v rámci 

lokalit v ČR i střední Evropě ojedinělá, 

je už zmíněné dopravní napojení zóny. 

V bezprostřední blízkosti zóny se na-

chází mezinárodní Letiště Leoše Ja-

náčka Ostrava s přistávací a vzletovou 

dráhou i pro největší nákladní letadla. 

Zóna je komfortně napojena na silnice 

I. třídy a II. třídy, rychle a bezpečně 

se z ní lze dostat na 6 km vzdále-

nou dálnici D1. Během dvou let bude 

možné využít také napojení na želez-

nici. Všechny tyto dopravní investice 

umožňují to, co investoři v současné 

době vyžadují – rychlou a komfortní 

přepravu materiálu či hotových vý-

robků a samozřejmě dopravu zaměst-

nanců, včetně vynikající dostupnosti 

veřejné regionální dopravy.

V regionu na pomezí Moravy, Slezska 

(na české a polské straně) a Sloven-

ska žije více než 1,2 milionů obyvatel, 

což zajišťuje investorům dostatečný 

počet kvalifi kované a vzdělané pra-

covní síly. 

Společnosti, které již v zóně působí, 

investovaly či budou investovat více 

než šest miliard korun. Firmy Plakor, 

Behr, Cromodora Wheels, HB Reavis 

Group a Free Zone Ostrava oceňují 

právě výše uvedené klady průmyslo-

vé zóny. 

OSTRAVA-MOŠNOV INDUSTRIAL 
ZONE OFFERS A STRATEGIC 
LOCATION
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