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PRIORITY MSK

• dokončení hospodářské transformace (Strategie hospodářské 

restrukturalizace ÚK, MSK a KVK)

• podpora vzdělávání, podnikání a zaměstnanosti  

• zlepšení podmínek pro kvalitní život

• zajištění dostatečných zdrojů pro spolufinancování užitečných 

EU projektů



PODPORA PODNIKÁNÍ A 
INVESTIC

Cílem je vytvářet příznivé podmínky k rozvoji podnikání pro fungující 

firmy i přicházející investory

Základní rozčlenění aktivit, kterými kraj podporuje investice:

1. Příprava podnikatelských nemovitostí

2. Přímá dotační podpora

3. Nabídka podnikatelských nemovitostí

4. Péče o stávající investory/firmy

5. Podpora příchodu nových investorů



DOTAČNÍ PODPORA PODNIKATELSKÝCH 

SUBJEKTŮ

• Podpora podnikatelských subjektů v regionu ve všech
fázích podnikání (doplňkově k evropským nebo národním
zdrojům)

• Zaměření na rozjezd podnikání, podpora projektových
záměrů s vazbou na evropské zdroje

Dotační programy pro rok 2017:

• Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 
(v současné době výzva již uzavřena) 

• Podpora stáží studentů ve firmách
(v současné době výzva již uzavřena) 



INDIVIDUÁLNÍ DOTACE

V rámci přímé dotační podpory poskytuje MSK také individuální 

dotace na budování  průmyslových zón a infrastruktury:

Město Kopřivnice

Zkvalitnění dopravní dostupnosti Průmyslového parku Kopřivnice

Statutární město Opava 

Zkvalitnění dopravního napojení výrobního areálu Mondelez

Město Nový Jičín

Pořízení projektové dokumentace na rozšíření infrastruktury



3. NABÍDKA PODNIKATELSKÝCH 

NEMOVITOSTÍ

• Databáze - www.invest-msr.com

➢ Brownfieldy, rozvojové plochy

➢ Průmyslové zóny

➢ Developerské projekty, kancelářské prostory

• Poskytování konzultací, aktivní vyhledávání lokalit dle požadavků 

investorů nebo zprostředkovatelů investice

• Jednání s městy a obcemi – identifikace nových lokalit

• Sběr dat, analýzy, statistiky

http://www.invest-msr.com/


4. PÉČE O STÁVAJÍCÍ INVESTORY

• Pravidelná komunikace s podnikateli, zaměstnavateli v regionu

➢ Setkávání v průmyslových zónách

➢ Snaha zjistit potřeby, vize, problémy

➢ Průzkumy a dotazníková šetření mezi firmami

• Marketingová prezentace úspěchů firem v kraji

➢ př. Prezentace na veletrzích (MSV aj. )

• Investiční konference Invest MORE



5. PODPORA PŘÍCHODU NOVÝCH 

INVESTORŮ

• Prezentace MSK na mezinárodních veletrzích 

(MIPIM, EXPO REAL), prezentačních akcích, zahraniční 

misích

• Úzká spolupráce s agenturou CzechInvest

• Spolupráce se Sdružením pro zahraniční investice (AFI)

• Komunikace s developery

• Předávání zkušeností prostřednictvím úspěšných firem 

v kraji

• Navazování a udržování kontaktů se zástupci 

mezinárodních a smíšených obchodních komor



DĚKUJI ZA POZORNOST

www.invest-msr.com


