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MS kraj stále zvyšuje podíl na čerpání EU dotací v rámci ČR, např. v oblasti 
zlepšování ovzduší kraj vyčerpá 41 % prostředků.  
 
V prvním pololetí tohoto roku v MS kraji dále rostl zájem o evropské dotace především na 
podporu zlepšení ovzduší, bylo celkově podáno 32 projektů za více než 1,6 miliardy korun. 
„Zájem byl dříve spíše menší, zvýšil se především mezi firmami v posledním roce. Projekty 
většinou směřují ke snížení emisí vypouštěných do ovzduší, úspěšné byly hlavně velké 
průmyslové podniky: Arcelor Mittal Ostrava, Dalkia, Evraz Vítkovice Steel, Energetika 
Třinec,“ přiblížil náměstek hejtmana Marian Lebiedzik.  
 
Žadatelé o evropské dotace z Moravskoslezského kraje se do konce prvního pololetí 
letošního roku mimo Regionální operační program podíleli na celkovém republikovém 
čerpání 12,2 %, což je od roku 2008 téměř tříprocentní nárůst a oproti druhému pololetí 
loňského roku je to plus 0,4 %. V kraji byly, mimo Regionální operační program, schváleny 
projekty za téměř 56 miliard korun.  
 
Z Integrovaného operačního programu šlo do projektů nemocnic a jiných zdravotnických 
zařízení v kraji 842 miliónů korun, většinou na modernizaci a vybavení pracovišť zaměřených 
přímo na léčbu pacientů. Fakultní nemocnice Ostrava například získala z této částky více 
než 515 miliónů na vybavení popáleninového, kardiologického nebo onkologického centra. 
 
Jisté rezervy jsou ještě v přeshraniční spolupráci s Polskem – zde jsou například vypsány 
výzvy na projekty v cestovním ruchu, a to díky přesunům peněz nevyčerpaných jinými 
schválenými projekty. 
 
MS kraj si rovněž vede dobře v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost, 
konkrétně v oblasti mezinárodní spolupráce, kde podíl kraje na celorepublikovém čerpání 
představuje více než 28 %. Jeden z velkých projektů (za více než 9 mil. Kč) za MSK byl 
projekt „Tematická síť - Profesní poradenství pro osoby dlouhodobě nezaměstnané“ 
krnovské společnosti Reintegra, jehož cílem je výměna zkušeností a přenos know-how v 
oblasti profesního poradenství pro dlouhodobě nezaměstnané osoby ve spolupráci se 4 
českými a 3 zahraničními partnery ze Španělska, Dánska a Norska.  
 
Analýzy čerpání dotací z EU zpracovává pro kraj Agentura pro regionální rozvoj. Ta také 
připravuje podklady pro vyjednávání s EU na nové plánovací období unie tak, aby pomohly 
nasměrovat evropské peníze do potřebných oblastí. „Na webové adrese 
www.jestejesance.eu najdou zájemci aktuální dotační možnosti, které ještě jsou k dispozici. 
Pokud mají žadatelé zájem již o nové plánovací období po roce 2013, mohou se 
s přípravami seznámit na stránkách www.sance2020.cz,“ přiblížila ředitelka ARR Petra 
Chovanioková. 
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