
                                                                    
 

 
 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
OSTRAVA, 23. 2. 2010 
 
 
Moravskoslezský kraj v tomto roce nabízí obcím více dotačních titulů 

OSTRAVA - Moravskoslezský kraj vypsal pro letošní rok v oblasti regionálního rozvoje pro obce a 
města více dotačních titulů, než jich bylo v loňském roce, kdy bylo možné čerpat ze čtyř programů. 
Letos jich mohou obce využít šest a je v nich nachystáno přes 126 miliónů korun. K tomu dále kraj 
provádí administraci globálních grantů v rámci Operačního programu Vzdělání pro 
konkurenceschopnost.  

„Podpora obcí a měst patří k prioritám vedení kraje, jelikož jejich rozvoj výrazně přispívá k rozvoji 
celého regionu," uvedl na tradičním setkání se starosty obcí Moravskoslezského kraje náměstek 
hejtmana pro regionální rozvoj Marian Lebiedzik. Podpora obcí podle jeho slov zapadá do připravené 
Strategie rozvoje kraje na léta 2009 až 2016, kterou bude ve druhé polovině dubna projednávat 
zastupitelstvo kraje. „Jedná se o střednědobý strategický dokument zaměřený na regionální rozvoj, 
jehož vizí je konkurenceschopný region úspěšných a spokojených lidí. A to nejde docílit bez 
systematické podpory obcí," dodal. Setkání se starosty, kterých se v Ostravě sešla stovka, pořádala 
krajská Agentura pro regionální rozvoj.  

Vedoucí odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu Petra Chovanioková upřesnila, že v letošním 
roce mohou obce a města žádat o krajské dotace v programu na podporu obnovy a rozvoje venkova 
(celkový rozpočet 36 miliónů korun), program na přípravu projektové dokumentace (10 mil. Kč), 
program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel (65 mil. Kč). A dále jsou to 
programy v oblasti podpory cestovního ruchu, tedy úprava lyžařských běžeckých tras pro zimní 
sezónu (2,4 mil. Kč), podpora turistických oblastí v MS kraji (10 mil. Kč) a podpora informačních center 
v Moravskoslezském kraji (3 mil. Kč). „Kraj dále administruje globální granty v rámci operačního 
programu Vzdělání pro konkurenceschopnost, kde je možné čerpat v období 2007 - 2013 celkem 2,1 
miliardy korun. „Přehled dotačních programů včetně termínů pro podávání žádostí je jednoduše 
dostupný na internetových stránkách kraje a samozřejmě na jednotlivých odborech krajského úřadu," 
doplnila.  

Účastnící setkání se rovněž dozvěděli informace o aktuálním stavu čerpání finančních prostředků ze 
strukturálních fondů Evropské unie a také o aktuálních a připravovaných výzvách do operačních 
programů. Moravskoslezský kraj patří z hlediska absorpce (jak kraj čerpá prostředky z evropských 
zdrojů) k průměru v rámci ČR. „Proto jsou důležitá podobná setkání, kde se starostové mohou 
dozvědět o možnostech a praktických postupech, jak zdroje získat," doplnil náměstek M. Lebiedzik. 
Jak vyplynulo z analýzy, kterou zpracovává ARR, obce jsou aktivní především v Regionálním 
operačním programu, v operačním programu Životní prostředí a Integrovaném OP.  

Agentura pro regionální rozvoj poskytuje městům a obcím základní poradenství, orientované 
především na nasměrování konkrétních projektových záměrů do odpovídajících operačních programů. 
„Z pravidelných schůzek víme, že právě možnosti čerpání prostředků z evropských zdrojů a z 
národních a krajských dotačních titulů jsou pro starosty důležitým tématem," uvedla generální 
ředitelka ARR Pavla Břusková. ARR městům a obcím nabízí kromě zpracování projektových žádostí i 
pomoc při zpracování strategických dokumentů nebo při regeneraci brownfields a také pomoc při 
kontaktech například s developery.  

 

 


