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MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ BUDE PODPOROVAT PŘÍPRAVU PROJEKTŮ 

DŮLEŽITÝCH PRO JEHO ROZVOJ 

 

Rada Moravskoslezského kraje na svém červnovém zasedání schválila další postup, jak 

podporovat přípravu projektů, které jsou klíčové pro rozvoj kraje. 

Kraj má od roku 2009 schválenou svou rozvojovou strategii. „Realizace Strategie probíhá 

prostřednictvím realizace konkrétních projektů, které připravuje a realizuje nejen samotný 

kraj, ale i jeho partneři – firmy, univerzity, města a obce. Díky tomu také můžeme sledovat, 

jak se nám naši strategii daří naplňovat“, řekl náměstek hejtmana Martin Sikora. 

V souvislosti se začátkem nového programovacího období EU 2014-2020 je však také 

nezbytné ověřit, zda jsou ve strategii obsaženy všechny projekty, které kraj a jeho partneři 

považují pro rozvoj našeho regionu za klíčové. Zároveň bylo třeba zjistit, zda realizaci těchto 

projektů nebrání nějaké překážky, například nedostatek financí či administrativní průtahy.  

K tomu má kraj zřízenu Strategickou expertní skupinu, která je složena ze zástupců 

vysokých škol, místních firem a podniků, hospodářských partnerů a dalších významných 

institucí s rozhodujícím vlivem na rozvoj kraje. Tento poradní orgán kraje zastřešuje všechny 

další platformy a odborné týmy, řídící dílčí rozvojová témata, jako například podporu 

podnikání či rozvoj měst a obcí. 

Tato Strategická expertní skupina posoudila řadu projektů, které významně přispějí k rozvoji 

kraje a připravila návrh projektů, zasluhujících zvýšenou pozornost a podporu kraje při jejich 

prosazování a přípravě. Jedná se zejména o výstavbu významných dopravních staveb, 

například obchvatu Frýdku-Místku, kde i díky usilí kraje došlo k posunu při přípravě stavby. 

K prioritám bude i nadále patřit realizace protipovodňových opatření na vodních tocích 

v kraji. Aktuálně se připravují úpravy řeky Luhy v Jeseníku nad Odrou, který byl povodní 

těžce zasažen v roce 2009. Pokračovat bude také popularizace techniky a technického 

vzdělávání u dětí a mládeže v kraji. O tuto aktivitu je u žáků škol v kraji zájem, jak dokládá 

úspěch projektů Technika nás baví a Řemesla nás baví, které realizovala krajská Agentura 

pro regionální rozvoj. Ta bude zastřešovat i připravovaný návazný projekt, do kterého budou 

zapojeny také univerzity v kraji. 

„První návrh seznamu klíčových projektů bude nyní v souladu s rozhodnutím rady kraje 

upřesněn, doplněn a budou navrženy konkrétní kroky, jak jednotlivé projekty prosadit a jak 

zajistit jejich financování z evropských zdrojů. S uskutečňováním těchto kroků kraj a jeho 

partneři začnou neprodleně, aby realizace projektů začala co nejdříve,“ upřesnil náměstek 

Martin Sikora. 
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