
TECHNO TRASA spojuje 12 objektů technického rázu, 

které návštěvníci mohou procestovat se soutěžním 

PASEM. Cílem projektu je představit různorodý po-

hled na průmyslové dědictví Moravskoslezského kraje 

a jednotlivá řemesla, která jsou spojena s těžbou uhlí, 

bývalými hutními provozovnami, které vychladly doslo-

va před pár lety. Za návštěvu stojí také pevnosti jako 

pozůstatky obrany Československa, nebo infrastruktu-

ra potřebná k běžnému životu – dráhy, staré vodojemy, 

mlýny atd.

Stejně jako v minulém roce bude i tento rok návštěv-

nost TECHNO TRASY podpořena řadou kulturních 

a propagačních akcí, které se uskuteční na jednotli-

vých objektech souhrnně pod názvem FAJNE LÉTO. 

Loňská návštěvnost jednotlivých expozic v rámci FAJ-

NEHO LÉTA na objektech byla 3,5 tis. návštěvníků 

a celková návštěvnost doprovodného programu byla 

odhadována na 6 tis. návštěvníků. Již se dostavují také 

první úspěchy TECHNO TRASY – na některých objek-

tech se podařilo zvýšit návštěvnost a celkově také zá-

jem veřejnosti o technické atraktivity (např. Vodní mlýn 

Wesselsky nebo Kosárna v Karlovicích ve Slezsku).

V letošním roce poběží doprovodné akce od začátku 

srpna do poloviny září a konkrétní program na jed-

notlivých objektech naleznete na stránkách www.
technotrasa.cz.
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V létě odstartuje již druhá sezóna akcí v Moravskoslezském kraji, kte-
ré jsou realizovány v rámci projektu Stezka technických atraktivit (tzv. 
TECHNO TRASA). Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií pro-
střednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Moravsko-
slezsko 2007–2013. 
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INOVACE MOHOU 
POMÁHAT 
I HANDICAPOVANÝM!

pokračování na str. 3

BROKERAGE EVENT 2013

MODERNÍ
MATERIÁLY

Datum konání: 6. listopadu 2013
Místo konání: Hotel Imperial, Tyršova 6, Ostrava 2
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Vážení čtenáři,

blíží se léto, doba dovolených, výletů a myš-

lenek, jak naložit s volným časem a slunnými 

víkendy. Agentura pro regionální rozvoj při-

pravila již druhou sérii akcí, které jsou reali-

zovány v rámci projektu Stezka technických 

atraktivit. Na 12 objektech tzv. TECHNO 

TRASY budou pod souhrnným názvem Fajne 

léto probíhat kulturní představení, zábavná 

vystoupení a různé akce pro děti a dospělé, 

tematicky svázané s místem. Po loňských 

zkušenostech lze říci, že se je na co těšit. Po-

drobnější informace a program jsou uvedeny 

uvnitř tohoto čísla ARR News.

Pěkné léto!

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

 3. 8. 2013 Vodní mlýn Wesselsky
 4. 8. 2013 Kosárna v Karlovicích ve Slezsku
10. 8. 2013 Důl Michal – národní kulturní památka
11. 8. 2013 Pivovar Radegast Nošovice
17. 8. 2013 Úzkokolejná dráha – Třemešná, Osoblaha,
 Slezské Rudoltice
18. 8. 2013 Technické muzeum Tatra
24. 8. 2013 Pěchotní srub MO-S5 „Na Trati“ u Bohumína 
25. 8. 2013 Dolní oblast Vítkovice
 7. 9. 2013 Landek park
 8. 9. 2013 Areál čs. opevnění Hlučín-Darkovičky
14. 9. 2013 Hasičské muzeum města Ostravy 
15. 9. 2013 Vagonářské muzeum ve Studénce

• vyzkoušet si stará lidová řemesla (např. 
košíkářství, smaltování, výrobu keramiky), 

• prohlédnout si vojenskou techniku na vojen-
ských pevnostech, 

• vyzkoušet si střelbu na cíl, 
• zažít prvorepublikovou pouť, 
• zažít kouzelnické vystoupení

(kouzelník Vespe), 
• ochutnat řadu místních specialit z receptů

Jak šmakuje Moravskoslezsko, 
• vidět silácká vystoupení (Železný Zekon), 
• poslechnout si známé kapely (např. Maxim 

Turbulenc, FLERET, Kabát revival, Team revival, 
Elán revival), 

• projet se krásnou přírodou parním vlakem, 
• pro děti budou k vidění známí nešikové PAT

a MAT ze seriálu „A je to!“
• a mnoho dalšího – „ochutnávka“ na dalších 

stránkách tohoto čísla

Na co se může návštěvník těšit 
v rámci FAJNEHO LÉTA 2013 na 
TECHNO TRASE
V průběhu letošního srpna 
a září můžou návštěvníci 
v rámci FAJNEHO LÉTA:

Termíny akcí
FAJNEHO LÉTA 2013:

Kalendář akcí
podívejte se na
www.arr.cz
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pokračování ze str. 1

2. Kosárna v Karlovicích
 ve Slezsku
Areál Kosárny (výrobny drobného zemědělského ná-

řadí) představuje soubor budov dokumentující řeme-

slný a zemědělský život na slezské vesnici. Právě ná-

vštěvník FAJNEHO LÉTA bude mít možnost ocitnout 

se v pravé vesnické atmosféře prostřednictvím ukáz-

ky tradičních lidových řemesel (např. košikář, pradle-

na, řezbáři) za doprovodu cimbálové muziky. Pro děti 

i dospělé je připravena možnost vyzkoušet si kromě 

lidových řemesel i chůzi na obřích dřevácích, hledání 

jehly v kupce sena a mlácení prázdné slámy.

3. Důl Michal – národní
 kulturní památka

4. Pivovar Radegast Nošovice

Důl Michal je mimořádně hodnotný autentický 

průmyslový areál, který poskytne zázemí pro vy-

stoupení např. skupiny Maxim Turbulenc a zpěvá-

ka Pepu Streichla, pro silácké atrakce nejen pro 

chlapy, ale i pro ženy (měřič síly úderu horníka), 

běh štolou, nakládku uhlí, také soutěž pro rodiny 

s dětmi, kdy dítě symbolizuje uhlí a otec jej veze na 

kolečkách domů. Dále návštěvníci prostřednictvím 

dvou prohlídkových tras nahlédnou do prostředí 

kamenouhelného dolu z počátku 20. století.

V Pivovaru Radegast se vaří pivo od roku 1970. Od roku 1999 je pivovar Radegast součástí největší pivovar-

ské skupiny v České republice, společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. Radegast je jedním z nejmodernějších 

pivovarů v České republice. Návštěvník kromě stálé expozice uvidí silácké vystoupení (Železný Zekon). Dob-

ré pivo bude doprovázet rocková hudba a pro zklidnění atmosféry vystoupí oblíbená country skupina BLAF. 

Pivní atmosféru dále doplní soutěže, např. záchrana kajakáře, hod pivním táckem nebo disciplína „naraž“ si 

sud, kdy cenou pro vítěze bude karton piva nebo oblečení značky Radegast.

1. Vodní mlýn Wesselsky
Areál vodního mlýna je významnou technickou pa-

mátkou Oderska. Zachovaná mlýnská technologie 

s mlýnskými kameny z křemenců, vodním kolem 

z dubu a transmisí do stodoly je ojedinělá. V rám-

ci programu budou na mlýně k vidění řemeslníci 

předvádějící činnost (např. řezbář, kovář), doprová-

zet je bude vodnická kapela a jarmareční fl ašine-

tář. I nejmenší si přijdou na své – čtení a promítání 

pohádek s vodnickou tématikou (např. O vodníku 

Čepečkovi z legendární pohádky Václava Čtvrka) 

a nemůže chybět stálá expozice dřívějšího života 

v budově mlýna (původní světnice mlynářů).
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6. Technické muzeum Tatra Kopřivnice

8. Dolní oblast Vítkovice

Jedinečná a nejucelenější sbírka věnovaná Kopřivnické Vozovce, později proslavené 

jako fenomenální automobilka TATRA. Na šedesát osobních a nákladních automobilů 

ze všech etap výroby doplňují desítky podvozků, motorů, modelů, designérských 

návrhů, trofejí ze sportovních klání, dobových fotografi í a tatrováckých rarit, vč. ori-

ginálních prototypů. Lze tady vidět unikátní kusy jako například aerosáně Tatra V855 

– unikátní prototyp automobilu na lyžích z r. 1942 nebo vůz Tatra V570 – prototyp 

přímého předchůdce legendární vozu VW – brouka. Automobilovou atmosféru bude 

doprovázet folklórní valašská legenda FLERET a známé kopřivnické skupiny HTK 

Band a The Challenge. Ve vnitřním prostoru budou k vidění mikromagická kouzla 

a triky s obrázky vozidel Tatra. 

Hutnickou atmosféru, kterou má areál Dolu Hlubina, vysokých pecí a koksovny Vít-

kovických železáren umocní vystoupení známého baviče a zpěváka Vladimíra Hrona 

nebo skupiny Team revival. Děti mohou pomáhat stavět makety staveb Dolní oblasti 

Vítkovic dvěma známým televizním nešikům Patovi a Matovi ze seriálu „A je to!“. 

Kromě toho bude mít návštěvník možnost prohlídnout si Vysokou pec č. 1, nebo na-

vštívit VI. Energetickou ústřednu – tzv. malý svět techniky, kde se seznámí interaktivní 

formou s technologickým procesem zpracování surového železa.

7. Pěchotní srub MO-S5
„Na Trati“ u Bohumína
Pěchotní srub je jedním z prvních postavených 

v ČSR a patří do systému stálého pohraniční-

ho opevnění stavěného v letech 1935 až 1938. 

Kromě prohlídky pěchotního srubu bude v rámci 

ukázky branné přípravy i prezentace Střední ško-

ly ochrany osob a majetku s ukázkou sebeobra-

ny. Výstavu vojenské techniky bude doprovázet 

možnost zastřílet si na 3 střelnicích (vzduchovka, 

laser, paintball).

5. Úzkokolejná dráha   
 – Třemešná, Osoblaha,  
 Slezské Rudoltice
Trať se vyznačuje svými 102 oblouky, z toho jeden 

má poloměr 75 m a je nejmenší v celé ČR. Dráha 

se klikatí i v relativně rovných úsecích a dosahuje 

délky 20,2 km. Rozchod kolejí je 760 mm. Parní 

vlaky zde od roku 2004 provozují Slezské zemské 

dráhy. Na místě zastávky ve Slezských Rudolticích 

se v rámci programu návštěvník ocitne ve 30. a 40. 

letech minulého století prostřednictvím pravé Sta-

ročeské kapely a atraktivní dixielandové skupiny, 

dále bude tento dojem umocněn pouličním kame-

lotem, prvorepublikovým kouzelníkem a fakírem. 
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10. Areál čs. opevnění Hlučín-Darkovičky
Návštěvníci pevnostního areálu, který je dnes vysoce ceněnou prezentací jedineč-

ného fortifi kačního systému naší republiky, zažijí prvorepublikovou atmosféru - např. 

profesionální fi lmové kaskadéry, kteří předvedou klasickou hospodskou rvačku ve 

stylu Četnických humoresek, budou zde stylově odění prvorepublikoví četníci a pro-

běhne ukázka výcviku vojenského a policejního koně. Ve venkovní expozici uvítá ná-

vštěvníky těžká bojová technika. Celý areál je součástí Slezského zemského muzea.

11. Hasičské muzeum
 města Ostravy
Expozici hasičského muzea tvoří sedm částí, kte-

ré vytváří nejen náhled do historie hasičství, ale 

také ukázky současné techniky, pracoviště Inte-

grovaného bezpečnostního centra, modelových 

situací, spolupráce integrovaného záchranného 

systému. Pro návštěvníky v rámci programu je 

letos připraveno skládání obrovského puzzle ha-

sičského automobilu a k poslechu bude hrát Ha-

sičská dechová hudba SDH Bolatice. Lákadlem 

programu bude zpívající právník Ivo Jahelka.

9. Landek park
Nejstarší černouhelný důl na Ostravsku (od roku 

1835) se rozprostírá na úpatí vrchu Landek. Díky 

ideálnímu propojení hornického muzea jako 

technické památky a vrchu Landek jako národní 

přírodní památky tak celý areál vytváří atraktivní 

příměstskou zónu nabízející zázemí pro poznání, 

odpočinek i zábavu. Návštěvníci si budou moci 

vyzkoušet báňské a jiné záchranářství (např. vy-

proštění osoby ze zadýmené štoly, ošetření zra-

něného horníka, dopravu zraněného horníka k zá-

chranářskému vrtulníku). Hornickou atmosféru 

bude doprovázet známá píseň Dole v dole, kterou 

bude hrát skupina Kabát revival.

Novinkou
v rámci akcí 
FAJNEHO LÉTA 
budou soutěže
o zajímavé ceny 
pro návštěvníky 
– KOLO TECHNO 
TRASY – vyhrává 
ten, kdo na něm 
vytočí fotku 
objektu, na kterém 
se nachází, dále 
TECHNO KOSTKY 
– atraktivita pro 
děti i dospělé, 
kde budou 
kostky s obrázky 
a návštěvníci 
budou vždy 
skládat fotografii 
daného objektu.

Přijďte si 
užít příjemné 
odpoledne i Vy!

Muzeum od roku 1956 sídlí ve věžovité části místního 

zámku ve třech poschodích. Bylo převážně koncipo-

váno jako podnikové muzeum místní vagonky, od je-

jího založení, postupného budování a přehledu výroby 

až do uzavření továrny v roce 2003. Závěrečnou část 

prohlídky muzea představuje sál s funkční modelovou 

dráhou 6x1,5 m. Program v krásném prostředí zámku 

bude doprovázet cimbálová muzika Šajtar. Kouzelník 

Vespe ze svého repertoáru odhalí i některé triky a Klaun 

UKU okouzlí děti a na závěr akce za zvuku písničky 

„Jede, jede mašinka“ s dětmi sestaví dlouhý vláček.

12. Vagonářské muzeum
  ve Studénce



REALIZUJEME STRATEGICKÉ CÍLE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
6

Moravskoslezský kraj společně s Agenturou pro regionální rozvoj vyhlásili premiérový 
ročník soutěže Inovační firma Moravskoslezského kraje.

Pokud jste malá či střední fi rma, mikropodnik nebo živnostník a v posledních 3 letech 
jste na trh uvedli svůj inovovaný výrobek, technologii či službu, přihlaste se do soutěže. 
Vítěz získá 50 000 Kč a možnost užívat označení „Inovační fi rma Moravskoslezského 
kraje“ pro rok 2013. Finanční ohodnocení čeká i na fi rmy, které se umístí na druhém 
a třetím místě.

Partnery soutěže jsou Krajská hospodářská komora, VŠB – TU Ostrava, Třinecké
železárny, a. s. a CzechInvest, agentura pro podporu podnikání a investic.

Uzávěrka přihlášek je 20. září 2013, slavnostní vyhlášení vítězů proběhne
6. listopadu tohoto roku.

Další informace včetně přihlášky a pravidel soutěže najdete na
inovacnifirma.rismsk.cz.

Co vše tedy lze v inkubátorech získat?
Inkubátory poskytují potřebné prostory, za výhodných 

podmínek pro začínající podnikatele – např. zvýhodně-

ný nájem, sdílení infrastruktury a technického vybavení, 

bezplatné či zvýhodněné provozní služby apod. Služby 

poskytované inkubátory jsou pak zaměřené na rozvoj 

podnikatelských dovedností – např. zpracování podni-

katelských záměrů, zakládání fi rem, fi nancování záměrů 

a výzkumně-vývojových aktivit, ekonomické poradenství, 

fi nancování z fondů EU apod. Doba pobytu v inkubáto-

rech je zpravidla omezena na 3 roky, nicméně pokud je to 

možné a fi rma má zájem, může v inkubátoru zůstat i déle.

Agentura pro regionální rozvoj v rámci své činnosti pod-

poruje a propaguje aktivity inkubátorů v našem kraji 

v rámci implementace Regionální inovační strategie. 

Z pěti nejaktivnějších inkubátorů čtyři působí na území 

města Ostravy – Podnikatelský inkubátor VŠB-TU, Vě-

decko-technologický park Ostrava, BIC Ostrava a Pod-

nikatelský inkubátor Vysoké školy podnikání. V Třinci pak 

působí Podnikatelský inkubátor STEEL IT. Mezi úspěšné 

fi rmy, které využívají jednu z těchto lokalit, patří např. vý-

robce světlometů  fi rma HELLA AUTOTECHNIK, s. r. o., 

která se chystá v letošním roce dále posílit své vývojové 

centrum a vybudovat v Ostravě více profesní skupinu pro 

kompletní vývoj zadních automobilových svítilen. Firma 

tak nyní hledá nové konstruktéry, optiky či elektroniky. 

Dále to jsou například fi rmy Argutec, s.r.o., Tapmates, 

s.r.o. nebo NORTECH s.r.o.

Pokud tedy máte nápad a chuť „rozjet“ svoje podnikání, 

neváhejte se na některý z inkubátorů obrátit a svůj záměr 

nezávazně konzultovat a prodiskutovat. 

Máte podnikatelský záměr 
nebo nápad?

Přihlaste se do soutěže
Inovační fi rma Moravskoslezského kraje

V Moravskoslezském kraji existuje v dnešní době řada míst, kam se můžete 
obrátit v případě, že máte podnikatelský záměr nebo nápad, který byste 
chtěli dále rozvíjet a nevíte, jak na to. Pomoci vám mohou podnikatelské 
inkubátory či vědeckotechnologické parky. Tam můžete nalézt nejen místo 
k podnikání (kancelář či výrobnu), ale získáte i poradenské služby. Služby 
jsou poskytovány malým a středním inovačním firmám hlavně v počáteční 
fázi podnikání. 



REALIZUJEME STRATEGICKÉ CÍLE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
7

ARR jako zpracovatel Regionální inovační strate-
gie zahájila práce na jejím doplnění tak, aby byla 
v souladu s konceptem inteligentní specializace 
(tzv. Research and innovation strategy for smart 
specialisation, také RIS3 nebo S3). Existence ta-
kové strategie je dle návrhu Nařízení Evropské 
komise jednou z nutných předběžných podmínek 
(tzv. ex-ante kondicionalit) pro čerpání prostředků 
z ERDF v programovém období 2014–2020, kte-
ré musí členské země EU splnit, než mohou začít 
prostředky čerpat.

Příprava RIS3 v našem kraji je součástí její přípravy 

na národní úrovni, řízené Ministerstvem školství, mlá-

deže a tělovýchovy. Dle hodnocení Univerzity Karlovy 

pro Evropskou komisi jsou náš kraj spolu s Jihomo-

ravským krajem jedinými, které skutečně inovační 

strategie realizují.

Koncept inteligentní specializace obsahuje řadu 

podmínek, které by měly inovační strategie splňovat. 

Jednou z těch významnějších je, aby RIS3 strategie 

vznikala a byla realizována v partnerství a spolupráci 

napříč sektory, resorty, akademickou a fi remní sfé-

rou. Doplnění naší inovační strategie tak, aby byla 

v souladu s konceptem inteligentní specializace je 

zvládnutelné do konce tohoto roku.

Příprava RIS3 strategie v kraji zahájena

Dolní Vítkovice mají defi brilátor 
k záchraně lidských životů

Resuscitační systém ZOLL AED Plus je vhodný pro provozy s vyso-

kou koncentrací lidí. Je unikátní tím, že se nejedná pouze o automa-

tický defi brilátor, ale o systém, který komplexně vede kroky zachrán-

ce při důležité činnosti masáže srdce, a pomáhá tak najít správnou 

frekvenci a správnou hloubku masáže. „To je pro nás jako pro laiky 

obrovská výhoda, protože při resuscitaci je často tendence masíro-

vat příliš rychle. Defi brilátor ale se zachráncem v průběhu resuscitace 

stále česky komunikuje a potvrzuje správnost postupu, nebo naopak 

opravuje jeho chyby. Takže přesně víme, jestli máme zpomalit nebo 

zrychlit, přitlačit nebo naopak síly ubrat,“ pochvaluje si Lucie Hrabo-

vá ze sdružení Dolní oblast Vítkovice. Vedení sdružení vnímá insta-

laci defi brilátoru jako velké plus. Dolní Vítkovice se totiž stávají čím 

dál frekventovanějším místem, které za minulý rok navštívilo více než 

půl miliónu návštěvníků. „Máme otevřeno sedm dní v týdnu, chodí 

k nám návštěvníci na prohlídkové trasy, denně se u nás učí celé třídy 

školáků a několikrát do týdne tady probíhají soukromé i veřejné akce 

pro stovky lidí. Bezpečnost našich návštěvníků je pro nás samozřej-

mě zcela klíčová. Proto jsme moc rádi, že jsme se mohli do tohoto 

projektu, se kterým přišlo město Ostrava, zapojit,“ zdůrazňuje ředitel 

sdružení Dolní oblast Vítkovice Petr Koudela. 

Automatizovaný externí defibrilátor si pořídilo sdružení Dolní oblast Vítkovice. Jde o přenosný 
přístroj určený k obnovení správné činnosti srdce, který může ovládat i laik. Přístroj totiž 
zachránce vede celým záchranným řetězem pomocí mluvené nápovědy a obrázků. 

Unikátní „ústní myš“ pro handicapované, která pomáhá 

ovládat např. PC, vyrobil Petr Uličný z Ostravy. K podni-

kání ho přivedla nemoc jeho kamaráda. „Ztrácel schop-

nost se hýbat, takže jsem se mu snažil pomoct a vy-

myslet způsob, jak bez rukou rozsvítit světlo. Dnes už 

umím sestrojit speciální myš ovládanou hlavou a ústy“ 

vzpomíná Uličný. Tento vynález pomohl desítkám lidí 

upoutaných na vozík či lůžko, kteří by jinak nemohli ne-

jen používat počítač, ale třeba by si nedokázali ani doma 

zapnout TV. „MouthMouse je zařízení, kterým uživatel 

ovládne jediným dotykem hlavou nebo ústy PC, telefon 

nebo TV, ale také spotřebiče v domě – sám si člověk 

rozsvítí či ovládá domácnost, i když je nepohyblivý od 

hlavy dolů,“ popisuje Uličný. Myš pomáhá třeba Davidu 

Kozelskému, který po havárii ochrnul od hlavy dolů, ale 

který si díky této myši zahraje hru na počítači, píše maily 

a dokonce si dokáže občas přivydělat třeba webdesid-

nem. Petr Uličný získal díky svému nápadu několika-

měsíční pobyt v bostonském inovačním centru a jeho 

patent má šanci na úspěch i v USA. 

Inovace mohou pomáhat i handicapovaným!



REALIZUJEME STRATEGICKÉ CÍLE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
8

Jaký byl školní rok 2012/2013? Plný exkurzí do pod-

niků jako Hyundai, ČEZ Dětmarovice, Ostroj či Hage-

mann, technických workshopů v přírodě a elektrodnů, 

kdy si žáci pod vedením zkušených učitelů ze SPŠ 

elektrotechniky a informatiky v Ostravě vyrobili běžící 

světlo. V průběhu prvního pololetí žáci na všech spolu-

pracujících školách také pilně pracovali na výrobě dře-

věných modelů osobního a nákladního auta, které pak 

hodnotila odborná komise i veřejnost prostřednictvím 

internetu. Následovala dubnová výstava všech modelů 

v obchodním centru Nová Karolina v Ostravě. 

V květnu a červnu 2013 bude 300 žáků na 6 třídenních 

workshopech v Jeseníkách vyrábět sirény, blikače, sta-

vět modely mostů a domů z různých materiálů, závodit 

s RC modely aut či používat moderní měřící přístroje. 

A to není vše. Základní škola 1. Máje ve Frýdku-Místku 

a základní škola ve Fryčovicích díky projektu získaly 

nově vybavené školní dílny.

Co nabídneme ve školním roce 2013/2014? Další zají-

mavé exkurze do podniků a středních škol, elektrodny, 

desítku workshopů v přírodě, novou tvořivou soutěž 

a mnoho dalšího. Více na www.povolaniprozivot.cz. 

Technika nás baví
Dvouletý projekt ARR na podporu technického vzdělávání na základních 
školách v kraji s názvem „Technika nás baví“ navázal v březnu 2012 na 
úspěšný projekt „Region4Tech“, který nabízel řadu zajímavých aktivit žákům 
základních škol v předchozím školním roce. Do projektu „Technika nás baví“ 
s dvouletým rozpočtem téměř 13 milionů korun je zapojeno 25 základních 
škol z Ostravska, Frýdecko-Místecka, Opavska, Karvinska a Novojičínska. 

základních
u 2012

„Aktivně, s Radostí 
i Rozumem na 
učební obory zase 
jdem...“ 
aneb co znamená ARR 
pro žáky ZŠ Raškovice.

ARR ve spolupráci s Moravskoslezským krajem pro-

vádí mapování projektů, které se v kraji připravují 

pro programovací období EU 2014-2020. Cílem je 

zmapovat poptávku po evropských zdrojích a tím 

podpořit kraj ve schopnosti prosazovat projekty se 

strategickým významem pro jeho rozvoj. Kraj navíc 

získá argumenty podložené čísly, o které se bude 

moci opřít při vyjednávání o tom, kolik peněz do kraje 

přiteče a na co budou moci být použity.

V první etapě mapování se pozornost soustředila 

především na fi nančně náročné projekty, které se 

neobejdou bez podpory ze zdrojů EU. Zástupci ARR 

a kraje absolvovali desítky jednání se zástupci měst, 

fi rem, univerzit a dalších institucí. Předběžné výsled-

ky mapování ukazují, že v kraji je připravena řada 

významných projektů především v oblasti dopravní 

infrastruktury a zlepšování stavu životního prostředí. 

V oblasti dopravy je připraveno 37 projektů v úhrnné 

výši 80 miliard korun, v oblasti životního prostředí 57 

projektů v celkové hodnotě 26 miliard. Tím kraj do-

stává do rukou silný argument pro to, aby dokázal 

pro náš region získat co nejvíce peněz z evropských 

zdrojů. 

Při mapování se nezapomíná ani na menší projekty, 

které jsou připravovány venkovskými obcemi a také 

malými a středními fi rmami. Na ně se kraj ve spolu-

práci s ARR zaměří v druhé etapě mapování, které 

probíhá v rámci projektu Šance pro Moravskoslez-

ský kraj, fi nancovaného z Regionálního operačního 

programu.

Evropské peníze po roce 2013 - kraj má
jasno v tom, na co je bude potřebovat 


