


 

 PODPORA PODNIKÁNÍ 

A INVESTIC ZE STRANY 

MSK 



PODPORA INVESTIC V MSK 

Základní rozčlenění aktivit, kterými kraj podporuje 

podnikání a investice: 

 

• Příprava podnikatelských nemovitostí 

• Nabídka podnikatelských nemovitostí (databáze) 

• Přímá dotační podpora 

• Péče o stávající investory/firmy 

• Podpora příchodu nových investorů 

 

 

 

 

 

 

 



PŘÍPRAVA PODNIKATELSKÝCH 

NEMOVITOSTÍ 



 

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA NOŠOVICE    
Nejvýznamnější investice v MSK ale také ČR.  

 



Největší 

investice na 

území České 

republiky 

1,2 mld. € 

Strategická 

průmyslová zóna 

byla připravena 

Moravskoslezským 

krajem 

První továrna 

Hyundai 

v Evropě 

Kapacita 

produkce 

330 000 vozů 

ročně 

4700  

přímých pracovních míst 

12 000 nepřímých  a 

indukovaných pracovních 

míst 

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ  

INVESTOR V ČR 

Snížení míry 

nezaměstnanosti 

v ČR o 0,3 % 

V MSK o 1,7 % 



 

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA BARBORA 



PRŮMYSLOVÁ ZÓNA BARBORA 

 

• Rozloha : 89 ha /K dispozici : 60 ha 

 

• Možnost rozšíření do budoucna až na 300 ha 

 

• Plocha připravena pro investory z oblasti 

zpracovatelského průmyslu 

 

• Potenciál vzniku 2000 nových pracovních míst. 

 





„BARBORA" INDUSTRIAL ZONE 

“芭芭拉畔”工业区 



DOTAČNÍ PODPORA 
 



PODPORA PODNIKÁNÍ V MSK 

• Zaměřujeme se na podporu malých                                            

a středních podniků Moravskoslezského kraje 

 

• Každoročně vyhlašujeme programy zaměřené              

na spolupráci podniků a vysokých škol, tvorbu 

pracovních míst v oblasti vědy a výzkumu, 

 

• Podporujeme vědeckovýzkumné a inovativní 

projekty 



PODPORA MALÝCH A STŘEDNÍCH 

PODNIKŮ V MSK FOND MIKROPŮJČEK III. 

• Zvýhodněné úvěry malým a středním podnikům vykonávajícím 

ekonomickou činnost po dobu max. do 3 let  

 

• Výše a délka úvěru - maximální výše úvěru 500.000 Kč; 

maximální doba splatnosti úvěru při jeho poskytnutí je 3 – 5 let 

 

• Zvýhodněná úroková sazba nově 1 % p.a. 

 

• Výzva pro tento program je kontinuální do 30. 6. 2017, nebo do 

vyčerpání prostředků 

 

 

 

  



PROGRAM PODPORY FINANCOVÁNÍ 

AKCÍ S PODPOROU EU PRO OBCE 

DO 3 TIS. OB. 

• Alokace 20.000.000 Kč  

 

• Cíle a priority programu:  

– Podpora rozvojových záměrů malých obcí a svazků obcí  

– Kofinancování vlastního podílu při čerpání dotací z fondů 

EU 

 

• Maximální procentuální výše kofinancování: 80% 

vlastního podílu žadatele 

 

• Předpoklad vyhlášení září 2016 

 

 

 

 



PROGRAM NA PODPORU PŘÍPRAVY 

PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 2016 

• Alokace 15.000.000 Kč 

 

• K 31. 3. 2016 byla ukončena výzva k předkládání žádostí  

 

• O poskytnutí dotace bude rozhodovat zastupitelstvo kraje na 

zasedání v červnu 2016 

 

• V rámci Programu jsou vyhlášeny dva dotační tituly: 

 

– DT1: Investiční účelové dotace na  vypracování PD a na 

zpracování žádosti o dotaci  z IROP, OPŽP a PRV 

 

– DT2: Účelové dotace na vypracování PD a na 

zpracování žádosti o dotaci  z OPPIK, OPZ, Horizont 

2020 a Komunitárních programů 2014-2020 

 

 

 



DOTAČNÍ PROGRAMY 

REAGUJÍCÍ NA AKTUÁLNÍ 

POTŘEBY FIREM 
 



PODPORA VĚDY A VÝZKUMU 

• Dotační program rozšířen o příjemce – malé, střední a velké 

podniky  

• Podpora je zaměřena na projekty v oblasti aplikovaného 

výzkumu a experimentálního vývoje 

• Dotace na investiční i neinvestiční výdaje do vývoje a výzkumu, 

jehož výstupy mají potenciál pro uplatnění v nových nebo 

podstatně zdokonalených výrobcích, technologiích, výrobních 

postupech  

• Alokace pro rok 2016: 15.000.000 Kč 

• Maximální výše dotace: 1.000.000 Kč 

 



DOTAČNÍ PROGRAM PODPORA 

PODNIKÁNÍ 

  

• Podpora inovativních malých a středních podniků se sídlem 

na území MSK 

• Program je zaměřen na spolupráci podniků a vysokých škol 

• Dotace na vytvoření nových pracovních míst v oblasti  VaV: 

– DT1: Inovační vouchery  

– DT2: Tvorba pracovních míst v oblasti VaV  

• Alokace (DT1: 6 mil. Kč, DT2: 2 mil. Kč.) 

• Max. výše dotace – 300.000 Kč na mzdu a zvyšování kvalifikace  

• Realizace projektu: od 1.1.2016 do 31.8 .2017 



PODPORA PODNIKÁNÍ  

DT1: INOVAČNÍ VOUCHERY  

• V letech 2010 – 2015  bylo spolufinancováno cca 180 projektů 

• Nejčastěji podporovaná odvětví – automobilový průmysl, 

bezpečnost, energetika a úspora energií, oblast  IT 

• Nejčastěji podporované malé podniky, spolupráce s VŠB – TUO 

• Max. výše dotace: 300.000 Kč 

• Alokace pro rok 2016: 6.000.000 Kč 

 

 



PODPORA PODNIKÁNÍ  

DT2: TVORBA PRAC. MÍST V OBLASTI VAV  

• Podpora inovativních malých a středních podniků se sídlem na 

území Moravskoslezského kraje 

• Dotace jsou poskytovány vytvoření nových pracovních míst v 

oblasti  výzkumu a vývoje, na sociální a zdravotní pojištění 

a zvyšování kvalifikace těchto zaměstnanců 

• Max. výše dotace: 300.000 Kč na mzdu a zvyšování kvalifikace 

zaměstnance na jeden rok 

• Alokace pro rok 2016: 2.000.000 Kč 

 

 



KRAJSKÁ INVESTIČNÍ POBÍDKA  

 
• Nové schéma investiční pobídky formou individuálních dotací 

(doplněk národního systému IP) 

• Podpora investorů, kteří nedosáhnou na národní IP 

• Hlavním záměrem je podpora vzniku nových pracovních míst 

a podpora zvyšování kvalifikace 

• Cílem je podpořit místní podnikatele, rozšiřující svou výrobu 

• Hmotná podpora na vytvořené pracovní místo – dotace na 

mzdy, sociální a zdravotní pojištění a vybavení pracovního místa, 

vzdělávání zaměstnance 

• Alokace pro rok 2016: 10.000.000 Kč 

• Maximální výše dotace: 1.000.000 Kč 

• Možnost žádat v průběhu celého roku 2016 

 



DALŠÍ POTŘEBY FIREM 
 



DALŠÍ POTŘEBY FIREM 

 
• Vyšší úroveň jazykového vzdělání 

 Zvýšit intenzitu výuky cizích jazyků na ZŠ a SŠ 

 

• Užší spolupráce firem se SŠ a SOŠ 

 Optimalizace učebních osnov 

 Propojení výuky s praxi ve firmách 

 

• Podpora mobilit zaměstnanců v rámci regionu/zahraničí 

• Potřeba zacílení oborů VŠ na technické zaměření 

(zatraktivnit) 

• Důraz na jazykové vybavení technických oborů 

• Výzva pro města a obce (mohou ovlivnit) 

 

 

 

 

 



KONFERENCE INVEST MORE 
 



2. ROČNÍK KONFERENCE „INVEST MORE – 

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI V MSK“ 

 

1. června 2016 od 8:30 do 15 hodin, Clarion 
Congress Hotel Ostrava 

 

• Hlavní téma: Pracovní síla, zaměstnanci pro firmy a možnosti získávání 
nových zaměstnanců 

 

• Poslání akce: Nabídnout Moravskoslezský kraj novým či stávajícím 
investorům jako místo příznivé pro investice a podnikání 

 

• Vystoupí: Představitelé kraje, představitelé vládních úřadů, krajských firem 
a krajských středních škol 

 

• Zaštiťuje: Předseda vlády ČR, ministryně práce a sociálních věcí, ministr 
průmyslu a obchodu a generální ředitel Agentury CzechInvest. 

 
 

• Kontakt: Nikola Gelová (gelova@arr.cz , 595 691 236, 732 566 455) 
 

mailto:gelova@arr.cz


DĚKUJEME ZA POZORNOST 
http://www.invest-msr.com/cz/ 


