
  

  
  

Moravskoslezský kraj představil své priority 

pro období 2016 až 2020 i vizi pro rok 2024  

  

Dokončení hospodářské transformace a vymezení oblastí vzdělávání, na které bude 

zaměřena podpora. Stejně tak i zlepšení kvality života obyvatel. I tyto oblasti patří mezi 

priority Moravskoslezského kraje pro období do roku 2020. 

  

Zástupci Moravskoslezského kraje představili priority dalšího rozvoje na 12. Konferenci pro 

starosty měst a obcí. Náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jan Krkoška ve své prezentaci 

mimo jiné uvedl, že v ekonomické výkonnosti a podnikavosti má Moravskoslezský kraj ambici 

prosadit se mezi tři nejlepší kraje v České republice. Stejně vysoko chce Moravskoslezský kraj být i 

v kvalitě zdravotnických služeb a spokojenosti pacientů. Lídrem se pak chce Moravskoslezský kraj 

stát ve využívání konceptu Chytrého regionu pro občany. Nejlepším chce být i v řízení kvality 

vzdělávání i v jeho propojování s praxí. 

  

 



 

 

Moravskoslezský kraj se netají ani svým přáním překonat image kraje s mimořádně znečištěným 

ovzduším a získat pověst místa skvěle vybaveného pro život obyvatel, které by navíc mohlo být 

lákadlem i jako turistický cíl. Mezi oblasti, kterým bude Moravskoslezský kraj věnovat velkou 

pozornost, patří i zkvalitnění výuky ve školách, podpora sociálních služeb, zlepšení stavu silniční 

sítě či snižování energetické náročnosti u budov příspěvkových organizací kraje. Stejně tak bude 

pozornost věnována i podpoře kulturního dědictví a zvyšování připravenosti složek Integrovaného 

záchranného systému při krizových situacích. 

  

Podle náměstka Moravskoslezského kraje Jana Krkošky je cílem rovněž vytváření příznivých 

podmínek k rozvoji podnikání pro fungující firmy i přicházející investory.Mezi prioritami nemůže 

samozřejmě chybět ani rozvoj měst a obcí. Ty kraj podporuje formou dotačních programů, které 

jsou zaměřeny na podporu regionálního rozvoje i cestovního ruchu. „V oblasti cestovního ruchu je 

v plánu vybudování lyžařských běžeckých tras i zimní olympijské parky v Beskydech, Jeseníkách a 

v Ostravě. Podpory se dočkají i turistická centra,“ zmínil náměstek hejtmana Jan Krkoška další 

oblasti, na které kraj v nejbližších letech zaměří svou pozornost. Upřesnil také, že Moravskoslezský 

kraj má jako příjemce dotací na programové období schváleno k zahájení přípravy více než 150 

projektů prostředky v objemu zhruba 7,8 miliardy korun. Aktuálně jsou předloženy projekty v 

objemu přes 2 miliardy korun. Z nich je 60 procent už ve fázi realizace. 

 

  

 

  

  

 



 

Moravskoslezský kraj chce být lídrem ČR ve 

využívání konceptu „Chytrý region“ pro 

občany 

  

Moravskoslezský kraj se chce již v brzké budoucnosti stát lídrem České republiky ve využívání 

konceptu tzv. “Chytrého regionu“ pro občany. Ambiciózní strategii chytrého regionu představil 

na 12. Konferenci pro starosty měst a obcí (konala se 4. dubna 2017 v Ostravě) náměstek 

hejtmana Moravskoslezského kraje Ing. Jakub Unucka, MBA. Jeho vizí je Moravskoslezský 

kraj jako exportér chytrých řešení nejen v rámci ČR. 

  

Moravskoslezský kraj podle něj chce uplatněním myšlenek této vize v každodenním životě zvýšit 

atraktivitu regionu a zastavit odliv mladých, talentovaných a vzdělaných obyvatel. Jakub Unucka ve 

svém vystoupení na konferenci poznamenal, že chytřejší kraj znamená také zejména úsporu 

peněz. 

  

„Moravskoslezský kraj chce pomocí moderních ICT technologií šetřit obyvatelům regionu čas a 

peníze a současně zvyšovat kvalitu prostředí, ve kterém žijí,“ uvedl při prezentaci vize chytrého 

regionu náměstek hejtmana Jakub Unucka. 

  

Mezi oblasti chytrého regionu patří podle něj nejen ICT infrastruktura a open data, ale i doprava, 

úspory, debyrokratizace i zdravotnictví. „Například v dopravě se chceme zaměřit na její 

ekologickou stránku.To znamená daleko vyšší využití elektrického i vodíkového pohonu a také 

CNG. Zcela nezbytné tak bude rozšíření infrastruktury dobíjecích stanic pro elektromobily a 

elektrokola. Chytrou dopravou však chápeme inteligentní a dynamické systémy řízení dopravy, 

využití senzoriky i monitoring vyhodnocování dopravních toků,“ upřesnil Jakub Unucka. V oblasti 

zdravotnictví by se vize chytrého regionu měla uplatnit i prostřednictvím elektronizace procesů a 

telemedicíny-sensorů, telemonitoringu a telekonzultací. 

  

Mezi nejbližší plánované aktivity v rámci prosazování vize chytrého regionu patří finalizace 

Strategického plánu rozvoje chytrého regionu a dílčí akční plány v jednotlivých oblastech. Bude 

vyhlášena i soutěž o nejlepší chytrá řešení. „K prosazení vize chytrého regionu a jejímu uplatnění 

je nezbytná spolupráce s městy a obcemi. Stejně tak i koordinace se soukromým a akademickým 

sektorem. Ať už při hledání a využívání chytrých projektů či při sdílení a podpoře aplikace chytrých 

řešení. Moravskoslezský kraj má ambici stát se exportérem chytrých řešení. A to nejen v rámci 

kraje, ale chceme je nabízet do celého světa,“ představil Jakub Unucka plány rozvoje konceptu 

Chytrého regionu. 

 www.chytrejsikraj.cz  



 

Nezaměstnaných ubývá, kraj však nechce 

„zaspat“ a hledá nové investory 

  

Míra nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji klesá. Platí to pro všechny okresy 

kraje, pozitivní vývoj je zaznamenáván v posledních měsících i v okrese Bruntál. 

Ředitelka Agentury pro regionální rozvoj (ARR) Ing. Petra Chovanioková, MBA se v 

rámci svého vystoupení na 12. Konferenci pro starosty a měst a obcí zaměřila na 

investiční prostředí v našem kraji.  

  

 „Průmyslová činnost roste a jsme svědky vstupu nových technologických firem do regionu. Tyto 

technologie doplňují tradiční obory, které mají v našem kraji historii. Tyto firmy nabízí nová 

pracovní místa, zajímavá svým zaměřením i finančním ohodnocením. Je důležité, abychom právě 

mladým lidem dokázali předat informaci o tom, že v našem kraji lidem mzdy rostou a mladí lidé u 

nás najdou odpovídající uplatnění,“ upozornila ředitelka ARR. 

 

Podle Petry Chovaniokové Agentura pro regionální rozvoj ve spolupráci s Moravskoslezským 

krajem pokračují nadále v hledání nových investorů. „S tím souvisí i hledání nových ploch, ve 

kterých by mohly vznikat nové průmyslové zóny. Prokázalo se, že budování nových zón takzvaně 

na zelené louce nemusí být tou správnou cestou. Je třeba se více zaměřit na využití brownfieldů,“ 

upřesnila ředitelka ARR. Zdůraznila také, že pro další rozvoj kraje jsou důležité i menší průmyslové  

 

zóny. ARR nabízí v této oblasti obcím své služby. Obdobnou pomoc poskytuje také v případě už 

zmíněných brownfieldů. Vlastníkům nabízí ARR pomoc při hledání řešení pro jejich revitalizaci, 

zájemcům o investování v kraji pak pomoc při hledání vhodné lokality. 

 

Moravskoslezský kraj přitom stejně jako kraje Ústecký a Karlovarský může využít i Dotační  



 

 

program Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů. Ten je určen obcím a krajům, které se 

nacházejí v hospodářsky problémových regionech. Poskytovatelem dotace je stát prostřednictvím 

Ministerstva průmyslu a obchodu. Pověřenou organizací je pak agentura CzechInvest. Cílem 

programu je revitalizace a oživení zastaralých a nevyužívaných průmyslových a zemědělských 

areálů, příprava průmyslových ploch a objektů do velikosti 10 ha. 

  

Podporovány jsou hlavně regenerace, rekonstrukce a demolice brownfieldů (bez výdajů na 

odstranění ekologických zátěží) a jejich přeměna na moderní podnikatelské objekty. Stejně tak 

mají na příspěvek šanci i stavebně-technická opatření vedoucí k regeneracím technicky 

nevyhovujících podnikatelských (zemědělských) brownfieldů. Podpora je poskytována maximálně 

do výše 75 procent způsobilých výdajů projektu.      

 www.arr.cz  

 

Druhé kolo kotlíkových dotací umožní lidem 

vyměnit dalších zhruba 8 tisíc starých kotlů 

  

Další výzva v programu kotlíkových dotací bude v Moravskoslezském kraji vyhlášena 

letos v červnu. Žádosti o poskytnutí dotace bude Krajský úřad Moravskoslezského 

kraje přijímat od 5. září 2017.  

  

Vedoucí oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu Mgr. Petra 

Brodová upřesnila, že díky dalšímu kolu kotlíkových dotací si lidé v našem kraji budou moci 

vyměnit zhruba 8 tisíc starých kotlů za nové. 

Moravskoslezský kraj obdrží od Ministerstva životního prostředí na výměnu kotlů téměř 900 milionů 

korun. „V rámci nové výzvy už však podporu nedostanou kotle výhradně na uhlí a kombinované 

kotle (uhlí/biomasa) s ručním přikládáním, ale pouze automatické kombinované kotle, plynové 

kondenzační kotle, kotle výhradně na biomasu a tepelná čerpadla. Příjem žádostí bude možný 

pouze elektronicky s následným doložením potřebných dokumentů v listinné podobě poštou nebo 

osobně,“ uvedla na 12. Konferenci pro starosty měst a obcí v Ostravě Petra Brodová. 

Doplnila také, že Moravskoslezský kraj podpoří každou výměnu kotle částkou 7 500Kč ze svého 

rozpočtu a chce také pokračovat ve spolupráci s obcemi. Výše podpory na automatický 

kombinovaný kotel činí 75 procent ze způsobilých výdajů (maximálně 75 tisíc korun), v případě 

plynového kondenzačního kotle jde rovněž o 75 procent ze způsobilých výdajů (maximálně může  

http://www.arr.cz/


 

činit dotace 95 tisíc korun). V případě kotlů na biomasu (ručního i automatického) a tepelných 

čerpadel je výše podpory stanovena na 80 procent ze způsobilých výdajů. Maximální výše podpory 

může ale činit u kotle na biomasu (ručního) 100 tisíc korun, u kotle automatického na biomasu 120 

tisíc korun, což je maximální výše podpory také u tepelných čerpadel. 

V rámci předchozí výzvy bylo předloženo 4642 žádostí, podpořeno bylo 3814 z nich. Zhruba 560 

žadatelů, na které se podpora nedostala, ale splnili podmínky dotačního programu, podpořil 

individuální dotací Moravskoslezský kraj.  

  

Zájemci o kotlíkové dotace 

mohou osobně konzultovat své dotazy v „kotlíkové kanceláři“ A 106 v budově 

Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (v pondělí od 8 do 17 hodin, v úterý od 8 do 

14.30 hodin a ve čtvrtek od 8 do 14.30 hodin).   

Více na www.lokalni-topeniste.cz 

 

 

 

http://www.lokalni-topeniste.cz/

