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MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ JE NA PŘÍCHOD NOVÝCH INVESTORŮ 

PŘIPRAVENĚJŠÍ NEŽ DALŠÍ REGIONY  

 

Moravskoslezský kraj byl za rok 2014 příjemcem největšího objemu investic v rámci 

celé ČR. „Bylo to více než 9,7 miliardy korun. I nadále potřebujeme oslovovat nové 

investory a přivádět do průmyslových a rozvojových zón další podnikatelské subjekty, 

které vytvoří tolik potřebná nová pracovní místa při stále nedokončené 

restrukturalizaci těžkého průmyslu,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav 

Novák. Hejtman, coby předseda Asociace guvernérů Číny a představitelů regionů 

střední a východní Evropy, na jaře 2015 opakovaně navštívil Čínu, což je jasný 

důkaz vedení Moravskoslezského kraje udržovat a nadále rozšiřovat dobré vztahy 

s Čínou.   

Moravskoslezský kraj se ještě intenzivněji zaměřil na systematickou podporu 

příchodu nových investorů. Pokračuje například v přípravě průmyslové zóny Nad 

Barborou v Karviné, posiluje vlastní kapacity pro poskytování servisu stávajícím i 

novým investorům, přičemž využívá dlouholetých zkušeností Agentury pro regionální 

rozvoj. Ta se osvědčila už dříve, a to například při podpoře příchodu automobilky 

Hyundai a jejich dodavatelů do kraje.  

Kraj intenzivně spolupracuje i s vlastníky průmyslových zón, nejen těmi soukromými, 

ale také s městy a obcemi. Důležitým partnerem je v této oblasti i Agentura pro 

podporu podnikání a investic CzechInvest, se kterou své kroky koordinuje tak, aby se 

aktivity obou institucí doplňovaly. Generální ředitel CzechInvestu Karel Kučera je 

přesvědčen, že Moravskoslezský kraj je na příchod investorů určitě připravenější než 

ostatní regiony. „Je tady vidět silný tlak nejen od vedení kraje v čele s hejtmanem, ale 

také od starostů, s nimiž jednáme ohledně investic, které by směřovaly do jejich 

regionu,“ vysvětlil Karel Kučera. 

Důkazem, že úsilí kraje přináší výsledky, byla i červnová investiční konference. „V 

jejím průběhu jsme se zabývali i řešením nedostatku nových investic a s tím 

souvisejících pracovních míst na Bruntálsku. Reálným výstupem konference je i 

uskutečněné jednání zástupců města Bruntálu se zástupci třineckých firem, týkající 

se možného dopravování pracovníků z Bruntálska do závodů v Třinci a Ostravě,“ 

upozornila ředitelka Agentury pro regionální rozvoj Petra Chovanioková. 



 

Již teď servisní organizace Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj 

připravuje Prezentaci investičního potenciálu Moravskoslezského kraje, která se 

uskuteční 30. září v Praze.  Záměrem je navázat na červnovou konferenci a 

zasáhnou další okruh účastníků, zejména těch, kteří sídlí v Praze.   

 

 

Informují: 

Za MS kraj hejtman Miroslav Novák 

Za ARR ředitelka Petra Chovanioková 

Agentura pro regionální rozvoj 

Na Jízdárně 7, Ostrava 

Tel.: +420 595 691 262 

  

 

  

 


