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20 – hodne, nebo malo?
V

 květnu letošního roku slavíme 20 let. Přemýšlím, zda 

je to hodně, nebo málo … záleží na věku toho, kdo 

to posuzuje, také na jeho zkušenostech a řadě jiných 

věcí a okolností. Když použiji paralelu lidského života, 

měli bychom mít ve dvaceti letech již za sebou dětství, 

zrání i pubertu, víceméně i přípravu na profesní život a měli bychom 

uvažovat o tom, čeho chceme v životě dosáhnout, kterým směrem 

se ubírat. I naše Agentura má tyto fáze svého „života“ za sebou. 

Tak jako v osobním životě, i ona prochází určitými obdobími, která 

jsou dána jak vlastníkem, tak ekonomickými, politickými i celospo-

lečenskými vlivy. To je běžné a s tím se každá dobře fungující firma 

vyrovná. To zásadní, co dostala Agentura do vínku, však zůstává: 

všechny získané a vydělané finanční prostředky vkládat zpět do 

rozvoje kraje. 

Na Agentuře působím 3 roky, v poměru k 20 letům velmi krátce. 

Již jako studentka jsem postupně získávala informace o počátcích 

ARR a již tehdy se mi tato činnost zdála zajímavá. Pak jsem měla 

štěstí a přes zaměstnání v obdobných oblastech jsem se dostala 

k tomu, co mne dříve zaujalo. Dnes – s pár zkušenostmi, myslím, 

mohu říci: můj obdiv patří mým předchůdcům, kteří Agenturu vy-

budovali a dovedli ji k dospělosti!

Aby ARR plnila své poslání, to nezáleží jen na mně, záleží také na 

lidech. Jednak na těch, kteří Agenturu tvoří, kteří pro ni pracují, 

a tedy vkládají své každodenní úsilí do rozvoje regionu. A také na 

těch, kteří s Agenturou spolupracují, přicházejí se svými nápady, 

myšlenkami i konstruktivní kritikou a společně pak hledáme nová 

řešení. Díky nim všem je Agentura vnímána jako potřebná, pruž-

ně reagující organizace, motor rozvoje regionu, připravena vždy 

pomoci, připravena k aktivitám podporujícím rozvoj našeho rázo-

vitého regionu. 

Jsem jim za to vděčná a těším se, že  spolu budeme dál pomáhat 

regionu, který máme rádi!

Petra Chovanioková

ředitelka ARR

Občasník, vydává Agentura pro regionální rozvoj, a.s., 702 00 Ostrava, Na Jízdárně 7, IČO 47 67 31 68 // ředitelka a předsedkyně předsta-
venstva: Petra Chovanioková // telefon: +420 595 691 211, fax: +420 595 691 204, e–mail: news@arr.cz, www.arr.cz // © 2007 Agentura 
pro regionální rozvoj, a.s. // Evidenční číslo: MK ČR E 16916 // Grafi cká úprava a sazba: I. Bystroň
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Fakta
Ředitelé:
Ing. Petra Chovanioková 7/2010 – dosud

PaedDr. Pavla Břusková 10/2005 – 6/2010

Ing. Petr Czekaj 3/1995 – 10/2005

Ing. Arch. Josef Pavela 5/1993 – 3/1995

Vlastnická struktura:
2008 – jediný akcionář Moravskoslezský kraj

2001 – akcionáři: Moravskoslezský kraj (70 %); Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (30 %)

1993 – akcionáři: Ministerstvo hospodářství ČR (30 %) – po zániku Ministerstva hospodářství 

(1996) převod práva hospodaření s akciemi na Ministerstvo pro místní rozvoj; Sdružení 

obcí Horního Slezska a severní Moravy (35 %); Hospodářská a sociální rada Ostravsko-

-karvinské aglomerace (35 %) – od r. 1995 transformováno do Sdružení pro obnovu a roz-

voj severní Moravy a Slezska

Sídlo ARR:
9/2000 – dosud: Na Jízdárně 7, Ostrava

7/1995 – 9/2000: Poděbradova 16, Ostrava

5/1993 – 7/1995: 28.října 168, Ostrava

PaedDr. Pavla Břusková Ing. Petr Czekaj

Vladimír Havránek
tlumočník, překladatel, konzultant, lektor
Když se řekne ARR, představím si seminá-

ře na velmi slušné úrovni, příjemné a po-

hostinné prostředí a milý personál agentury.

Petr Czekaj
tajemník projektu Moravskoslezský pakt zaměstnanosti
Více než 12 let zajímavé práce s kvalit-

ním týmem motivovaných spolupracov-

níků v pilotním projektu v České repub-

lice od roku 1993, nové projekty řešící 

priority našeho regionu s fi nanční pod-

porou Evropské unie, významné kon-

takty a úspěšná spolupráce při realizaci 

strategických projektů s experty ze zemí 

EU, příspěvek ke zlepšování image Mo-

ravskoslezského kraje.

Hana Kachtíková
ředitelka ZŠ Raškovice
Aktivně, s Radostí i Rozumem na učební 

obory zase jdem...

Žáci ZŠ Raškovice
Asi Rychle do Roboty! Co mi dává ARR - 

rychlé pochopení práce s rukama.

David Sventek
ředitel Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko, 
krajský zastupitel
Když se řekne ARR, vybaví se mi lidé, kteří 

našemu kraji přispěli svým umem a zápa-

lem: Petr Czekaj, Karel Skokan, Vladimír 

Gelnar, Zdeněk Fischer, Pavla Břusková, 

Jiří Štěpán, Petra Chovanioková a celá 

řada dalších skvělých lidí. Vybaví se mi 

velké věci, u kterých ARR byla a je: první 

regionální strategie REGVIS 2005, převod 

letiště od státu na kraj, podpora investorů, 

či koordinace Regionální inovační strategie. 

ARR je pro mne přirozeným a důležitým 

článkem rozvoje Moravskoslezského kraje. 
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1993: ARR byla zřízena jako pilotní projekt EU, fi nancovaný z předvstupního programu PHARE. Prvními 

cíli kromě založení a etablování ARR bylo realizovat rekonstrukční a rozvojové projekty. Součástí byl i první 

indikativní plán (program). V rámci tohoto programu bylo podpořeno 11 malých podnikatelských projektů 

v celkové hodnotě 3,5 mil. Kč (výstup jednoho z projektů na fotografi i).

1995: ARR se podílela na koncepci využití původního vojenského areálu a letiště v Mošnově a od roku 1995 

je jedním z akcionářů nově vzniklé společnosti SOM (Společnost pro obnovu letiště Mošnov). Tato iniciativa 

dala vznik podnikatelské zóně a výrazně přispěla k podpoře rozvoje podnikání v regionu. V roce 2002 se ARR 

podílela na zpracování strategie rozvoje mezinárodního letiště Leoše Janáčka, které je svými technickými 

parametry srovnatelné s pražským letištěm Ruzyně.

pního programu PHARE. Prvnímiředvstup

ové projekty. Součástí byl i první a rozvojo
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1996: ARR iniciovala projekt „Regvis 2005“ (Regionální vize regionu severní Moravy a Slezska), díky ně-

muž získala zkušenosti, kterými významně přispěla při přípravě Strategie regionálního rozvoje ČR. Později 

spolupracovala na dalších celostátních i regionálních strategiích a zpracovala řadu strategií měst a obcí. 

Od roku 2009 má na starosti přípravu Strategie rozvoje kraje a dohled nad její realizací.

1997: ARR začala připravovat vznik spo-

lečnosti Vědecko-technologický park Ost-

rava a stala se jedním z jejich akcionářů.

Anketa / Co pro vás znamená ARR?

Pavel Bartoš
prezident Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského 
kraje, víceprezident HK ČR
Vzpomínám si, že Agentura pro regio-

nální rozvoj a.s. byla založena před 20 

lety a zakladateli byli Ministerstvo Hos-

podářství ČR, Sdružení pro rozvoj Mo-

ravskoslezského kraje a Sdružení měst 

severní Moravy a Slezska. Po vzniku 

krajů byly převedeny akcie Sdružení na 

Moravskoslezský kraj bezúplatně. Dnes 

je evidentní, že založení ARR mělo svůj 

smysl, jelikož tato instituce přežila, dle 

mého názoru, úspěšně 20 let a do dal-

ších let jí přeji mnoho úspěchů a ještě 

výraznější podíl na regionálním rozvoji. 

Velmi oceňuji na Agentuře, že udržuje 

aktivní partnerství s Krajskou hospodář-

skou komorou Moravskoslezského kraje 

a Sdružením pro rozvoj kraje.

Miroslav Cibulec
autor power goal game, OSVČ
Pod zkratkou ARR se mi vybaví Agen-

tura pro regionální rozvoj v Ostravě. Ve 

vzdělávacích prostorách ARR jsem totiž 

spolu s ostatními kurzisty mohl na přelo-

mu roku 2011 a 2012 absolvovat vzdělá-

vací programy, které mi předaly pro praxi 

mnoho cenných vědomostí. A rovněž se 

mi vybaví vstřícnost, ochota a zaujetí 

pracovníků agentury a lektorů, kteří se 

podíleli na realizaci těchto vzdělávacích 

programů.

Miroslav Novák
hejtman Moravskoslezského kraje
Automatický radiolokátor rychlosti! Jde 

sice o zkratku z oblasti dopravy, ale 

symbolicky by se dala spojit i s Agen-

turou pro regionální rozvoj, tedy orga-

nizací, která má vliv na to, jak rychle se 

bude náš kraj rozvíjet. Automaticky to 

pochopitelně nejde, na to je zapotřebí 

dobrý tým, ale tím Agentura beze sporu 

disponuje.

20 LET REALIZUJEME STRAT

Foto: pracovní tým
Regvis 2005
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1998–2001: ARR zajišťovala činnost sekretariátu 

pro mikroregion Jeseníky – pilotní ověřování využití 

strukturálních fondů EU v okresech Bruntál, Jeseník, 

Šumperk, projekty v celkové výši 27 mil. Kč.

1998–1999: ARR se zasloužila o získání fi -

nanční podpory na řešení následků povodní

v r. 1997 v obcích, celkem více než 1 400 tis. 

ECU (EUR). Prostředky byly investovány do ob-

novy v okresech Bruntál, Nový Jičín a Opava.

1999: ARR se stala hostitelskou organizací 

Euro Info Centra (EIC) – pracoviště srovna-

telného s více než 260 obdobnými pracovišti 

propojenými v síti EIC a využívajícího kontaktů 

a jiných společných informačních zdrojů s cílem 

poskytovat malým a středním podnikatelům 

poradenství a informace z oblasti podnikání 

a legislativy v EU.

1999: ARR se stala regionál-

ním informačním místem agen-

tury CzechInvest a podílela se 

na přípravě některých průmys-

lových zón.

Dušan Lederer
starosta obce Větřkovice
A - aktuálně, R - rychle, R - rozumně, vše 

vysvětlíme, případně poradíme ! Tak ně-

jak si představuji spolupráci a možnost 

získání nových, pro naši práci velmi po-

třebných informací o rozvoji našeho regi-

onu ! Hodně úspěchů do dalších 20 let !!!

Ivo Vondrák
rektor VŠB TU-Ostrava
Moravskoslezský kraj byl, je a bude regio-

nem průmyslovým. Konkurenceschopnost 

našeho kraje však stojí nejen na tomto prů-

myslu. Je třeba hledat nové cesty rozvoje 

našeho regionu založené na principech 

budování znalostní ekonomiky, propojová-

ní tradičního průmyslu s novými technolo-

giemi. ARR v tomto sehrává klíčovou roli 

mediátora mezi fi remní sférou, vývojově 

výzkumnými společnostmi a univerzitami 

Moravskoslezského kraje. V tom vidím její 

klíčovou úlohu v budoucích letech.

Jiří Skařupa
ředitel pro výzkum, MORAVSKÝ VÝZKUM s.r.o.
Představa názvu Agentura pro regionální 

rozvoj v nás vyvolává asociaci se zakládá-

ním systému získávání nových know-how 

v tradičních prosperitních oblastech kraje. 

Také systémovou snahu vytvořit reálné 

podmínky pro prosperitu malých a střed-

ních fi rem, aby se stali vlastníky progresiv-

ních výrobních programů. Dále i výraznou 

snahu propojovat výsledky výzkumu s rea-

lizační a výrobní sférou a zakládáním systé-

mových opatření, aby absolventi vysokých 

škol ještě před dokončením studia získali 

kredit alespoň částečně zvládnuté praxe 

a pak se stali více žádoucími pro vstup do 

českých projektových a výrobních fi rem.

Michal Janovčík
předseda správní rady SLCP (Slovenské centrum 
produktivity) Žilina
Skratka pre mňa znamená: agentúra, ktorá 

sa skutočne aktívne venuje rozvoju inovácií 

na regionálnej úrovni v Moravskosliezkom 

kraji, v mnohých ohľadoch je príkladom ko-

ordinácie inovačných aktivít aj pre ostatné 

regióny ČR a SR.

Foto: výsledek protipovod-
ňové obnovy

Anketa / Co pro vás znamená ARR?
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2006: Do kraje (Nošovice) přišel jeden z největších 

investorů a zaměstnavatelů v ČR – Hyundai Motor 

Manufacturing Czech. ARR se stala kontaktním mís-

tem pro poskytování služeb a informací dalším in-

vestorům a významně se podílela na tom, že v kraji 

v následujících letech začala působit řada zahranič-

ních fi rem.

2002: ARR byla u prvních kroků při identifi kaci 

průmyslových klastrů v kraji a podpořila jejich vznik.

V rámci iniciativy Klastrnet poskytuje klastrům stále 

komplexní informační servis a prostřednictvím pra-

videlných setkávání podporuje i vzájemnou výměnu 

zkušeností, iniciuje vznik nových projektů.

2004: Na ARR vzniklo pracoviště Brownfi elds Re-

generation Unit (BRU), jehož cílem bylo pomoci 

regionu a krajině tak, že místo zastavění zelených 

ploch budou maximálně využívány staré, opuštěné 

a zchátralé průmyslové, vojenské, zemědělské, nebo 

jiné, již nefungující, areály. Od té doby asistovala ARR 

městům a obcím při přípravě desítek projektů rege-

nerace brownfi eldů a také při získávání fi nancí na 

tyto projekty.

Petr Chládek
manažer Regionální inovační strategie
Jihomoravského kraje, JIC Brno
Agentura pro regionální rozvoj pro mne 

vždy představovala vedoucí subjekt pod-

pory ekonomického rozvoje v Moravsko-

slezském kraji. Do dalších let přeji agentuře 

a jejímu týmu hodně nových a ambiciózních 

myšlenek a radost z jejich naplňování.

Marian Lebiedzik
starosta Petrovic u Karviné, krajský zastupitel
Parta vysoce odborně zdatných lidí, kte-

ří své znalosti, dovednosti a schopnosti 

v různých oblastech využívají ku prospě-

chu moravskoslezského regionu a své úsilí 

směřují ke zlepšení životních podmínek 

nás všech. Jsem nesmírně rád, že jsem 

mohl v minulosti z pozice náměstka hejt-

mana kraje pro regionální rozvoj a evrop-

ské fondy s těmito lidmi úzce spolupraco-

vat a že tato spolupráce, sice v jiné formě, 

ale i nadále pokračuje, neboť je pro mne 

v mnoha směrech inspirující.

Jiří Michálek
ředitel pro strategii, Vítkovice a.s.
Pro mě ARR znamená Agenturu, se kterou 

je možné jednat a domlouvat rozvoj regionu, 

společnosti a možnosti čerpání různých do-

tací. Je to také spousta ochotných lidí vždy 

připravených pomoci, a to nejen radou.

Věra Palková
náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje
Momentálně milí a tvůrčí lidé, příjemná 

spolupráce na projektech na podporu 

technického vzdělávání a hlavně usmě-

vavá paní ředitelka, které není nic za těž-

ko vymyslet, udělat, zorganizovat.

Jaroslav Pindor
jednatel a výkonný ředitel společnosti Materiálový 
a metalurgický výzkum s.r.o.
Parta šikovných lidí, kteří se snaží v oblasti 

inovačních procesů hledat širší propojení 

akademické a výzkumné obce s průmyslo-

vou sférou s cílem zvýšit konkurenceschop-

nost Moravskoslezského kraje.

7

2004: V souvislosti se vstupem ČR do EU mohla 

ARR zúročit své dlouholeté a v ČR jedinečné zku-

šenosti. Začala se podílet na přípravě regionu na 

čerpání fi nančních prostředků ze zdrojů EU. Mezi 

její aktivity patřilo zpracování ROP, spolupráce na 

znění sektorových operačních programů, řešení 

některých velkých projektů. Tato činnost je stěžejní 

i v současné době, kdy se ČR připravuje na další 

programovací období 2014–2020.
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Během celé doby své existence se ARR aktiv-

ně účastní mezinárodních projektů, do kterých 

zapojuje i zástupce dalších krajských institucí. 

Díky tomu dochází k trvalému přenosu nejlep-

ších zahraničních zkušeností z oblasti regionál-

ního a ekonomického rozvoje do kraje a také ke 

zviditelňování kraje v celé Evropě.

Jan Tomiczek
starosta Třanovic
20 let (období jedné generace) existence 

ARR mne vede k zamyšlení nad tím, co 

vše se za to období v naší společnosti 

změnilo. Rovněž mi připomíná počáteč-

ní nadšení, spoustu jednání, pracovních 

schůzek, konferencí, tvorbu strategických 

materiálů, s jejímiž výsledky můžeme být 

více či méně spokojeni. Jsem rád, že jsem 

u některých věcí taky mohl být účasten. 

Stále měnící se společenské i hospodář-

ské podmínky jsou výzvou pro další obdo-

bí a novou generaci, uchopte ji správně.

Daniel Kaminský
ředitel divize Virtuální instrumentace, ELCOM, a.s.

ARR – Agentura pro regionální rozvoj, 

spoluzakladatel a akcionář Vědeckotech-

nologického parku Ostrava, místa kde sídlí 

technologické centrum fi rmy ELCOM, a.s., 

ale také organizace, kde jsem měl osob-

ně možnost poznat se a spolupracovat 

s celou řadou skvělých osobností, kterým 

upřímně záleželo a záleží na rozvoji naše-

ho regionu.

2011:  ARR začíná realizovat velmi žádané 

projekty Region4Tech a Technika nás baví, 

které  se zabývají problematikou nedostatku 

technicky vzdělané pracovní síly a navázaly na 

dřívější marketingovou kampaň ForTech. Pro-

jekty jsou zaměřené na podporu technického 

vzdělávání žáků na základních školách a dosud 

se soutěží a workshopů zaměřených na rozvoj 

technických dovedností zúčastnilo téměř 3 500 

dětí z Moravskoslezského kraje.

2012: Od počátku své existence byla ARR průkopníkem v propagaci turistického potenciálu regionu – re-

alizovala např. projekt Jednotný grafi cký styl, jehož výsledky byly ve své době významným počinem. Obce 

a města se prezentovaly shodně grafi cky zpracovanými propagačními materiály. V současné době podporuje 

cestovní ruch, např. realizací TECHNO TRASY ... virtuální trasy spojující 12 zajímavých turistických objektů 

technického rázu v našem kraji. Na podporu návštěvnosti probíhá na objektech každoročně řada kulturních 

a propagačních akcí pod souhrnným názvem Fajne léto. Již se dostavují první úspěchy – aktivitami projek-

tu se na objektech zvýšila návštěvnost, např. na Vodním mlýně Wesselsky nebo Kosárně v Karlovicích ve 

Slezsku.

2009: ARR stála u zrodu krajské regionální ino-

vační strategie a od té doby má na starosti její 

realizaci – podněcuje rozvoj inovačních aktivit 

v Moravskoslezském kraji a realizuje konkrétní ak-

tivity na podporu fi rem, začínajících podnikatelů, 

škol, výzkumných pracovníků i studentů. V letoš-

ním roce 2013 zahájila ARR činnosti na sladění 

regionální inovační strategie s konceptem inteli-

gentní specializace EU.

2010: ARR se v rámci podpory podnikání začíná věnovat vzdělávání manažerů malých a středních podniků. 

Dosud se vzdělávacích kurzů účastnilo téměř 280 osob.

Anketa / Co pro vás znamená ARR?


