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Strategie systémové spolupráce 
Moravskoslezského kraje, Slezské-
ho a Opolského vojvodství pro léta 
2010 až 2020 byla zpracována jako 
základní strategický dokument pro 
budoucí spolupráci sousedících 
regionů, které vytvářejí Evropské 
uskupení pro územní spolupráci 
TRITIA v souladu s Nařízením Ev-
ropského parlamentu a Rady EU 
o evropském uskupení pro územní 
spolupráci (ESÚS). Tato strategie 
analyzuje jednotlivé aspekty pře-
shraniční spolupráce, identifikuje 
témata vhodná pro společný rozvoj 
partnerských regionů, a následně 
formuluje cíle a možné společné 
projekty.

Analytická část strategie mapuje 
dosavadní přeshraniční spolupráci 
partnerských regionů s důrazem 
na dopravu, hospodářskou spolu-
práci, cestovní ruch a energetiku 
a životní prostředí. Hlavním zpra-
covatelem byla ARR. Návrhová 

část strategie, koncipována jako 
komplexní plán rozvoje přeshra-
niční spolupráce obsahuje cíle pro 
jednotlivé oblasti spolupráce a na 
ně navazující aktivity a projekty ve-
doucí k naplnění strategie v oněch 
čtyřech oblastech. Návrhovou část 
společně tvořili lidé z tematických 
pracovních skupin, jichž se účast-
nili nejen úředníci regionálních 
samospráv, ale také odborníci 
z praxe, neziskové sféry, akademici 
nebo členové profesních sdružení 
jednotlivých odvětví, protože i od-
sud se budou rekrutovat tvůrci pro-
jektů ve čtyřech hlavních oblastech 
spolupráce.

Tři bilaterální strategie pokrývající 
kromě tří uvedených regionů ješ-
tě slovenský Žilinský samospráv-
ný kraj, vytvářející ESÚS TRITIA, 
budou v průběhu letošního roku 
spojeny do jediné, která určí směr 
celého seskupení v prvních letech 
činnosti.

The Moravian-Silesian Region and 
two Polish regions – the Silesian and 
Opole Voivodeships – have drawn 
up a strategy for systematic co-
operation in the period 2010-2020. 
This is a foundation document out-
lining forms of cooperation among 
these neighbouring regions, which 
together make up the TRITIA EGTC 
(European Grouping for Territorial 
Cooperation) in accordance with the 
EGTC Regulation of the European 
Parliament and the EU Council. The 
strategy analyzes individual aspects 
of cross-border cooperation, identi-
fies suitable themes for development 
to benefit all three regions, formu-
lates goals and proposes projects 
to be managed jointly by the partner 
regions.

The analytical part of the strategy 
maps current cross-border coop-
eration focusing on four key areas: 
transport; economic cooperation; 
tourism; energy/environment. The 

analysis was coordinated by the 
RDA. The planning part of the project 
– comprising a detailed plan for de-
veloping cross-border cooperation 
– incorporates goals for each area, 
plus related activities and projects 
to be implemented within each area. 
The planning part was also coordi-
nated by the RDA, working closely 
alongside a range of specialists from 
local government, the commercial 
sector, NGOs, academics and mem-
bers of professional organizations. 
By involving a broad range of experts 
at the planning stage, the EGTC will 
have an advantage when recruiting 
project coordinators in each of the 
four areas of cooperation.

During this year, three bilateral strat-
egies - involving the three partner 
regions plus the Žilina Region (Slo-
vakia) to create the TRITIA EGTC 
- will be combined to form a single 
coordinated strategy which will point 
the way ahead for the coming years.

JAK BUDE VYPADAT 
PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE DO 
ROKU 2020?

CROSS-BORDER COOPERATION IN 
THE PERIOD UP TO 2020
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One of the team’s most 
important tasks here at 
the Regional Develop-
ment Agency is to support 
business opportunities in 
the Region – and that in-
cludes mapping industrial 
zones and brownfields. 
Last year we asked com-

panies based at 17 of the Re-
gion’s zones what they were 
most satisfied with and what 
they felt needed improving.

The results came as no surprise: 
we are glad to report that the 
Region has a good business 
environment, and our investors 
have made full use of the state 

incentives offered to them. How-
ever, the survey highlighted that 
the range of foreign-language 
schools in the Region is not 
adequate – and that represents 
a key challenge for us in the fu-
ture.

Petra Chovanioková
Director, RDA

tým Agentury pro regionální 
rozvoj se mimo jiné orientuje na 
podnikatelské příležitosti v re-
gionu a tedy samozřejmě také 
na mapování průmyslových zón 
včetně brownfields. Vloni jsme 
firmy v 17 zónách v kraji oslovili 
a ptali se jich, jak a s čím jsou 
spokojeni a co naopak při svém 

podnikání v kraji nehodnotí nej-
lépe.

Výsledky vlastně nepřekva-
pí: jsme rádi, že podmínky pro 
podnikání v zónách v kraji jsou 
dobré, investoři hojně využili 
pobídek, které jim nabídl stát - 
z tohoto hlediska je na tom náš 
kraj dobře. Co ale stále cizí firmy 
postrádají - a to je výzva - je do-
statek možností cizojazyčného 
vzdělávání pro své děti. V tom 
má dle jejich vnímání Moravsko-
slezský kraj rezervy.

Petra Chovanioková
ředitelka ARR

Dear readers,

Vážení čtenáři,
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KVĚTEN 2012 MAY 2012

9. - 10. května 2012 / VŠB-TU Ostrava
Regionální inovační fórum 2012
Informace:  Ing. Hana Myšková,
myskova@arr.cz

11. května 2012 / ZŠ Fryčovice
Krajské kolo Technické olympiády 
Informace:  Ing. Silvie Szwedová, 
szwedova@arr.cz

11. – 12. května 2012 / Zabrze, PL
Mezinárodní veletrh turistiky
a průmyslového vlastnictví
Informace: Ing. Richard Žabka, 
zabka@arr.cz,
www.konferencja.zabrze.pl

15. – 17. května 2012 / Hotel Imperial 
Ostrava
Škola inovací pro podnikatele (pro-
jekt InNOBorder)
Informace:  Ing. David Pawera,
pawera@arr.cz

17. května 2012 / ARR, Ostrava
Seminář Veřejné zakázky 
v prostředí EU
Informace:  Ing. Lenka Švajčáková, 
svajcakova@arr.cz

23. – 24. květen 2012 / Kongresové 
centrum, Vídeň, A
REAL VIENNA 2012
Informace:www.realvienna.com

29. května 2012 / ARR, Ostrava
Seminář Veřejné zakázky
v prostředí EU
Informace:  Ing. Lenka Švajčáková, 
svajcakova@arr.cz

30. - 31. května 2012 / ARR, Ostrava
Seminář Financování inovací
Informace:  Ing. Lenka Švajčáková, 
svajcakova@arr.cz

31. května 2012 / Obecní dům, 
Třanovice
Konference Brownfieldy na venkově
Informace: Ing. Simona Maléřová, 
malerova@arr.cz

9 - 10 May 2012 / VŠB-Technical 
University Ostrava
Regional Innovation Forum 2012
Information:  Hana Myšková,
myskova@arr.cz

11 May 2012 / Fryčovice Primary school
Regional round of Technical 
Olympiad
Information:  Silvie Szwedová,
szwedova@arr.cz

11 – 12 May 2012 / Zabrze, Poland
International Fair of Industrial Heri-
tage and Underground Tourism
Information: Richard Žabka,
zabka@arr.cz,
www.konferencja.zabrze.pl

15 – 17 May 2012 / Hotel Imperial 
Ostrava
Innovation School for Enterpreneurs 
(InNOBorder project)
Information:  David Pawera, 
pawera@arr.cz

17 May 2012 / RDA Ostrava
Seminar on EU Public Procurement
Information:  Lenka Švajčáková,
svajcakova@arr.cz

23 – 24 May 2012 / Congress Center, 
Messe Vienna, Austria
REAL VIENNA 2012
Information: www.realvienna.com

29 May 2012 / RDA, Ostrava
Seminar on EU Public Procurement
Information:  Lenka Švajčáková,
svajcakova@arr.cz

30 – 31 May 2012 / RDA, Ostrava
Seminar on Financing Innovation
Information:  Lenka Švajčáková,
svajcakova@arr.cz

31 May 2012 / Třanovice
Rular Brownfields Conference
Information: Simona Maléřová,
malerova@arr.cz
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JUNE 2012

6 – 7 June 2012 / RDA, Ostrava
Search for New Markets seminar
Information: Lenka Švajčáková,
svajcakova@arr.cz

7 June 2012 / Uherské Hradiště District 
Chamber of Commerce
Open Innovation – workshop
for InNOBorder project
Information:  David Pawera, 
pawera@arr.cz
13 June 2012 / RDA, Ostrava
Seminar on EU Public Procurement
Information:  Lenka Švajčáková,
svajcakova@arr.cz

18 - 19 June 2012 / Špindlerův Mlýn
Czech Republic tourism and travel 
festival 
Information: Richard Žabka,
zabka@arr.cz

21 June 2012 / Hotel Imperial
Meeting with the Deputy Regional 
President and partners: 2014+
Information: Jiří Štěpán, stepan@arr.cz

21 June 2012 / Clarion Congress
Hotel Ostrava
Russian Business Day in Ostrava
Information:
info@honorarnikonzulat-RF.cz

ČERVEN 2012

6. – 7. června 2012 / ARR, Ostrava
Seminář Vyhledávání nových trhů
Informace:  Ing. Lenka Švajčáková, 
svajcakova@arr.cz

7. června 2012 / Okresní hospodářská 
komora, Uherské Hradiště
Open Innovation – workshop v pro-
jektu InNOBorder
Informace: Ing. David Pawera,
pawera@arr.cz

13. června 2012 / ARR, Ostrava
Seminář Veřejné zakázky – prokazo-
vání kvalifikace, zpracování nabídek, 
podání námitek
Informace:  Ing. Lenka Švajčáková, 
svajcakova@arr.cz

18. – 19. června 2012 / Špindlerův Mlýn
Festival ČR – To letí!
Informace:  Ing. Richard Žabka, 
zabka@arr.cz

21. června 2012 / Hotel Imperial
Setkání náměstka s regionálními 
partnery: 2014+
Informace: Mgr. Jiří Štěpán, 
stepan@arr.cz 

21. června 2012 / Clarion Congress 
Hotel Ostrava
Ruský Business Day v Ostravě
Informace:
info@honorarnikonzulat-RF.cz



REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ SYSTÉM 

How do you rate the current po-
sition and image of the M-S Re-
gion in terms of innovation, rela-
tive to other Czech regions?

(MN) In terms of innovation perfor-
mance, our Region is below the na-
tional average. On the other hand, 
we have a very strong infrastructure 
for research, development and in-
novation both in the commercial 
and academic sectors. There is an 
established network of business 
incubators to support innovative 
start-up companies. Our traditional 
industrial corporations are long-

term and large-scale investors in 
R&D, thanks to which our Region 
has the third highest expenditure 
on R&D of all Czech regions. The 
VŠB-Technical University of Os-
trava plays a dominant role in the 
higher education sector. The uni-
versity reflects the structure of the 
Region’s industry as a whole; this 
is a great opportunity, but we have 
not yet taken full advantage of it. 
Positive signs for the future are the 
IT4Innovations supercomputer and 
centre of excellence, plus several 
other research centres – all of which 
will help in the practical implemen-
tation of joint projects by universi-
ties and Regional companies.

(PK) In 2010 the Moravian-Silesian 
Region had the fourth highest GDP 
in the Czech Republic after Prague, 
Central Bohemia and South Mora-
via. It is the fastest-growing re-
gion in the country, and its capital 
– Ostrava – offers huge potential 
and good foundations for the fu-
ture in connection with large-scale 
development projects that are 
currently underway or complete. 
A comprehensive strategy has now 
been drawn up to boost the Re-
gion’s competitiveness in the pe-
riod 2012–2020. The driving force 
of growth in the Region is in our 

companies, which have improved 
their performance through the intro-
duction of innovative processes and 
the commercial application of R&D. 
A key role is played by institutions 
providing support for innovations 
and technology transfer – such as 
the Centre for Advanced and In-
novative Technologies (part of the 
VŠB-Technical University) and the 
Ostrava Science and Technology 
Park (supported by the City of Os-
trava from the outset; the Park will 
be expanded in the future). A major 
handicap is the uneven distribution 
of research funding: in Prague and 
South Moravia research is mostly 
state-funded, but here we have to 
rely mainly on companies.

What are the main barriers to co-
operation between universities 
and companies? What role can 
government play in supporting 
R&D and practical applications?

(MN) Among the main barriers to 
cooperation in R&D are the dif-
ferent expectations and needs of 
universities and the private sector. 
Companies need to develop new 
products and technologies. Univer-
sity projects tend to focus on basic 
research with no direct commercial 
application; the current national re-
search assessment system does 
not sufficiently motivate universi-
ties to carry out research in part-
nership with companies. The result 
is that companies and universities 
find it difficult to arrive at mutually 
beneficial agreements. The task of 
the M-S Region is to help eliminate 
these barriers, especially by plan-
ning and implementing specific in-
novation tools – for example via the 
Region’s programme offering sup-
port for research, which has made 
a major contribution to the IT4Inno-
vations project.

(PK) One problem in this Region is 
the poor knowledge of foreign lan-
guages among school leavers; most 
companies rate language skills as 
inadequate. However, employers 
are satisfied with the expertise of 
our graduates – for example, the 
VŠB-Technical University of Ostra-
va is one of the country’s foremost 
teaching institutions. Nevertheless, 

Jak vnímáte současnou pozici 
a image MSK v oblasti inovač-
ních aktivit v porovnání s jinými 
kraji ČR? 

(MN) Dle hodnocení inovační výkon-
nosti patří náš kraj v rámci ČR spíše 
k podprůměrným. Na druhou stra-
nu je však nutné vyzdvihnout vel-
mi silnou infrastrukturu našeho kra-
je pro výzkum, vývoj a inovace jak 
v podnikatelském, tak akademic-
kém sektoru. V kraji funguje zave-
dená síť podnikatelských inkubá-
torů pro podporu zakládání nových 
inovativních firem. Naše tradiční vel-
ké podniky vynakládají dlouhodobě 
hodně prostředků do výzkumu a vý-
voje a mají zásluhu na tom, že v ob-
lasti podnikových výdajů na výzkum 
a vývoj patří náš kraj na třetí místo 
v ČR. Co se týče univerzitního sek-
toru, hraje dominantní roli VŠB-TU 
Ostrava. Její pracoviště odpovída-
jí svým profilem odvětvové struktu-
ře našeho kraje, což je velká a za-
tím málo využívaná příležitost. Velké 
naděje jsou vkládány do superpo-
čítačového centra excelence IT4 
Innovations a dalších výzkumných 
center, která mají sloužit také k rea-
lizaci výzkumných projektů, v nichž 
budou spolupracovat univerzitní i fi-
remní sektor. 

(PK) Moravskoslezský kraj vykázal 
v roce 2010 čtvrtou nejvyšší tvorbu 
HDP po Praze, Středočeském a Ji-
homoravském kraji. Je nejrychleji 
rostoucím regionem České republi-
ky v čele s městem Ostravou, které 
má slibný potenciál a dobrý základ 
v kvalitních dokončených či rozpra-
covaných rozvojových projektech. 
Ty nyní propojuje z důvodu zvýšení 
konkurenceschopnosti prostřednic-
tvím ucelené strategie, vypracované 
pro léta 2012-2020. Motorem růstu 
regionu jsou firmy, které dosahují 
lepších ekonomických výsledků po-
mocí zavádění inovačních procesů, 
výsledků výzkumu a vývoje. Dů-
ležitou roli zde sehrávají instituce, 
které jsou orientovány na přímou 
podporu inovací a transfer techno-
logií. V Ostravě k nim patří Centrum 
pokročilých inovačních technologií 
při VŠB-TU Ostrava, Vědecko-tech-
nologický park Ostrava, u jehož 
vzniku stálo město Ostrava a hodlá 
jej dále rozšiřovat, a různá inovační 
centra. Značný hendikep spatřuji 
v nerovnoměrnosti financování vědy 

a výzkumu. Zatímco v Praze nebo 
v Jihomoravském kraji tuto oblast 
podporuje hlavně stát, v Moravsko-
slezském kraji musí většinu výdajů 
pokrývat soukromý sektor.

Jaké jsou zásadní bariéry spo-
lupráce univerzit a podnikové-
ho sektoru? Jaká je role veřejné 
správy v podpoře výzkumu, vývo-
je a uplatňování konkrétních ino-
vací v praxi?

(MN) Mezi hlavní bariéry spoluprá-
ce ve výzkumu a vývoji patří zejmé-
na odlišná očekávání a potřeby uni-

verzitního a soukromého sektoru. 
Firmy potřebují realizovat vývoj no-
vého výrobku či technologie. Uni-
verzity realizují ve většině případů 
projekty základního výzkumu, je-
jichž výsledky nelze přímo komerč-
ně využít, současný národní systém 
hodnocení výzkumných a vývojo-
vých aktivit, tzv. RIV, zatím nedosta-
tečně motivuje univerzity k realizaci 
smluvního výzkumu pro firmy. Vý-
sledkem je, že firmy a univerzity pak 
docházejí obtížně k vzájemné doho-
dě. Úlohou Moravskoslezského kra-
je je přispívat k eliminaci těchto bari-
ér, zejména prostřednictvím přípravy 
a realizace konkrétních inovačních 
nástrojů, např. již tradičně formou 
krajského programu Podpora vědy 
a výzkumu. Kraj přispěl i na přípravu 
projektu IT4 Innovations. 

(PK) V Ostravě a Moravskoslezském 
kraji nejsme spokojeni především 
s jazykovými znalostmi absolventů 
zejména středních škol, i většina fi-
rem je hodnotí jako špatné až nedo-
statečné. Asi největší spokojenost 
panuje ve firemním sektoru s odbor-
nou zdatností našich absolventů. 
Například VŠB-TU Ostrava patří ve 
výchově mladých odborníků k nej-
lepším v republice. Je ovšem třeba 

REGIONAL INNOVATION SYSTEM

Miroslav Novák Petr Kajnar

3ROZHOVOR / INTERVIEW

Zeptali jsme se 1. náměstka hejtmana Miroslava Nováka (MN) a pri-
mátora Statutárního města Ostrava Petra Kajnara (PK)

Interview with Deputy Regional President Miroslav Novák (MN) and 
Mayor of the City of Ostrava Petr Kajnar (PK)

pokračování na str. 4 continued on page 4



zajistit, aby absolventi nových obo-
rů a technologií našli uplatnění ve 
zdejších firmách či jejich výzkum-
ných a vývojových pracovištích. Pro 
další rozvoj města Ostravy a kraje je 
rozhodující, aby nadaní kvalifikova-
ní pracovníci nemuseli z nedostatku 
pracovních příležitostí odcházet 
jinam. 

Role veřejné správy při podpoře vý-
zkumu, vývoje a uplatňování inova-
cí v praxi je významná. Dlouhodobě 
podporujeme obory s vysokou při-
danou hodnotou, inovační snahy 
VŠB-TU Ostrava, např. superpočítač 
(centrum excelence) v rámci projek-
tu IT4Innovation a mnohé další.

Charakterizujte prosím Vaši 
představu, kde by se měl MSK 
v oblasti inovačních procesů 
a jejich související podpory na-
cházet v roce 2020? Do kterých 
oblastí/sektorů výzkumu a vývo-
je by měla být prioritně směřo-
vána podpora, aby se z našeho 
kraje stal v roce 2020 skutečný 
inovační region?

(MN) Přál bych si, aby náš kraj získal 
image regionu, v němž jsou inovace 
jasnou a dlouhodobě preferovanou 
prioritou a v němž dochází k reálné-
mu transferu technologií z univer-

zit a výzkumných ústavů do firem. 
Výzkumná centra (IT4Innovations 
a další) by v roce 2020 měla být fi-
nancována z větší části z výzkumu 
zadávaného firmami. Tato vize je ob-
sažena v Regionální inovační strate-
gii Moravskoslezského kraje, kterou 
kraj podporuje. Je evidentní, že náš 
kraj nemůže být excelentní v mnoha 
oblastech výzkumu. Klíčovými od-
větvími v kraji by do budoucna měly 
být strojírenství, automobilový prů-
mysl, IT a energetika. Zajímavou ob-
lastí je také biomedicína, v níž náš 
kraj dosáhl zejména díky Fakultní 
nemocnici Ostrava obdivuhodných 
výsledků světové úrovně. 

(PK) Představitelé města i kraje jsou 
si vědomi nutnosti aktivně rozvíjet 
poptávku v sektoru s vysokou přida-
nou hodnotou, jako jsou hi-tech za-
hrnující především IT, nanotechono-
logie, biomedicínu a další inovativní 
obory. Proto například ve spolupráci 
s VŠB-TU Ostrava připravujeme ob-
chodní misi do USA s cílem navá-
zat dlouhodobé obchodní vztahy 
s americkými partnery, které umožní 
oběma stranám představit region ja-
ko místo s obrovským potenciálem 
pro nejmodernější investice, jako 
místo s vysokou podporou a kvali-
tou vzdělání a inovačních a vědec-
ko-výzkumných aktivit.

we need to ensure that graduates 
specializing in new technologies 
can find work in local companies 
or R&D institutions: it is crucial for 
our future development that talent-
ed, highly qualified people should 
not have to leave the Region due 
to a lack of job opportunities here. 
The public sector plays a major 
role in supporting R&D and prac-
tical applications. We offer sus-
tained support to sectors with high 
added value, including innovative 
university projects such as the su-
percomputer at the IT4Innovations 
project.

Where do you see the M-S Re-
gion in the year 2020 in terms of 
innovation processes and sup-
port? In your view, which areas 
or sectors of R&D should be pri-
oritized for support in order to 
achieve innovative excellence in 
the Region by 2020?

(MN) I would like us to gain the im-
age of a progressive region where 
innovation is a clear long-term pri-
ority and where there is a strong 
transfer of technologies from uni-
versities and research institutes to 
commercial companies. By 2020, 
research centres (such as IT4In-
novations) should be predomi-

nantly self-funding from research 
done for companies. This vision is 
set out in the Regional Innovation 
Strategy, and it is a clear priority 
for us. Naturally, the Region can-
not achieve excellence in all areas 
of research; the key areas of focus 
in the future should be engineer-
ing, the automotive industry, IT and 
energy. Another potentially strong 
area is biomedicine; thanks to Os-
trava’s University Hospital, the Re-
gion has achieved remarkable and 
internationally renowned results in 
this field.

(PK) Representatives of Ostrava 
and the Region are aware of the 
need to stimulate demand in 
high-added-value sectors such as 
high-tech industries (IT, nanotech-
nologies, biomedicine and other in-
novative fields). In response to this 
need, we are planning a business 
mission to the USA (in conjunction 
with the VŠB-Technical University) 
to set up long-term commercial re-
lationships with American partners 
– enabling us to present the Re-
gion as a location with enormous 
potential for modern, progressive 
investments, offering a high degree 
of support and excellent quality 
education coupled with a strong, 
innovative R&D base.
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pokračování ze str. 3 continued from page 3

ŠKOLA INOVACÍ POMŮŽE PODNIKŮM 
BEZ OHLEDU NA HRANICE

At the end of May 2012, the RDA is 
organizing the Innovation School – 
a three-day training event (15–17 
May) consisting of seminars for 40 
SME managers and members of 
business incubators and clusters. 
The Innovation School follows on 
from previous programmes but 
reaches beyond the borders of the 
Region.

The main topic of the event will be 
the use of specific tools and inno-
vation management techniques in 
order to boost companies’ long-
term competitiveness on domes-
tic and international markets. The 
managers will receive training on 
a range of subjects: how to spot 
innovation potential in companies, 
methods of managing innovation 
processes, technology foresight 
(predicting new developments 
and international market demand), 

partnership in innovation process-
es (joint research projects with 
universities, research institutions 
and other companies), and oppor-
tunities for funding R&D and inno-
vation activities within companies. 
The training will include a range of 
practical examples and exercises, 
and participants will visit selected 
innovative firms in the Region.

The Innovation School is being 
held as part of the InNOBorder 
project, which promotes cross-
border innovation and is support-
ed by the Operational Programme 
Cross-Border Cooperation (Czech 
Rep. – Slovakia). As a partner in In-
NOBorder, the RDA provides train-
ing for SMEs focusing on R&D and 
innovations. The project groups 
together the M-S Region with six 
partners: the South Moravia and 
Zlín Regions (Czech Rep.) and the 
Žilina, Trenčín and Trnava Regions 
(Slovakia). The Business School 
also caters for managers from 
these regions.

Školu inovací pořádá na konci 
května 2012 ARR (15. - 17. 5.) jako 
třídenní vzdělávací seminář pro 40 
osob na manažerských pozicích 
malých a středních podniků, ale 
také podnikatelských inkubátorů 
nebo klastrů. Navazuje na před-
chozí vzdělávací programy, ale má 
nadregionální charakter.

Hlavním tématem bude uplatňo-
vání konkrétních nástrojů a tech-
nik inovačního managementu 
ve firmách za účelem zvyšování 
jejich dlouhodobé konkurence-
schopnosti na domácích i zahra-
ničních trzích. Manažeři se budou 
vzdělávat v oblastech rozpoznání 
inovačního potenciálu firem, me-
todách řízení inovačních proce-
sů ve firmách, předvídání vývoje 
technologií a poptávky po nich na 
zahraničních trzích (technology 
foresight), v aspektech partnerství 
v inovačních procesech (společné 
výzkumné projekty s univerzitami, 
výzkumnými ústavy či jinými fir-
mami) a možnostech financování 

výzkumných, vývojových a ino-
vačních aktivit ve firmách. Témata 
budou doplněna o konkrétní prak-
tické příklady a cvičení, vzdělávání 
bude završeno návštěvnou vybra-
né inovační firmy v MSK.

Škola inovací proběhne v rám-
ci projektu Inovace přes hranice 
(InNOBorder), který je podpořen 
z OPPS SR – ČR, jehož je ARR 
partnerem. V rámci tohoto pro-
jektu ARR garantuje vzdělávací 
aktivity v oblasti výzkumu, vývoje 
a inovací pro malé a střední pod-
niky. Do příhraniční spolupráce 
v rámci programu InNOBorder jsou 
zapojeny také kraje Jihomorav-
ský a Zlínský, samosprávné kraje 
Žilinský, Trenčianský a Trnavský. 
Očekává se tedy i účast manažerů 
z těchto regionů.

INNOVATION SCHOOL TO 
HELP COMPANIES
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NOVÁ TECHNOLOGIE TZV. 
AUTOMATICKÉ IDENTIFIKACE 
POMŮŽE NAPŘÍKLAD V RIZIKOVÝCH 
PROVOZECH

NEW AUTOMATIC IDENTIFICATION 
TECHNOLOGY WILL HELP HIGH-
RISK WORKPLACES

Mezinárodní laboratoř ILAB RFID 
na VŠB-TU Ostrava, člen meziná-
rodní sítě GS1 EPC lab European 
network, se aktivně podílí na me-
zinárodních projektech. Proběhly 
už např. testy tzv. RFID technolo-
gie (automatická identifikace) ur-
čené pro sledování dávkovacích 
výrob v potravinářském průmys-
lu. Monitorování nejen sníží riziko 
nedodržení norem (technologic-
kých a kvalitativních), ale umož-

ní eliminovat i chyby a ztráty ve 
výrobě. 

Další experimenty byly provádě-
ny v oblasti monitorování pohybu 
osob a materiálu v nebezpečných 
provozech, například v dolech. 
Sledován je pohyb osob v ne-
bezpečné oblasti, což přispěje 
ke zlepšení řízení práce, ale také 
dává možnost získat údaje pro 
případ havárií. Pohyb lidí je touto 
technologií možné sledovat také 
ve velkoplošných obchodech – 
umožní vyhodnocení míst s vy-
sokou a nízkou frekvencí pohybu 
zákazníků. 

Na úrovni Evropské unie se mi-
mo jiné rozvíjí aktivita s názvem 
RFID in Europe. Umožní všem 
zúčastněným lepší využívání 
RFID technologie, výměnu zku-

šeností a aktivit, zvýšení pově-
domí o ní a zapojení institucí 
na území států EU, včetně za-
pojení průmyslových odvětví, 
občanských iniciativ, právních 
institucí a výzkumných agentur. 
Všechny aktivity by měly vést 
k lepšímu zavádění technologie 
do praxe. Velkou výhodou mezi-
národní ILAB-RFID je propojení 
na výzkumnou a experimentální 
základnu technické univerzity 

a rozvoj spolupráce s průmyslo-
vými partnery. „V úzké návaznosti 
na Evropskou síť laboratoří a sil-
nou skupinu partnerských firem 
zastoupených v IT klastru rozví-
jíme a budujeme pokročilé pilotní 
aplikace přispívající k synergic-
kému rozvoji laboratoře a spo-
lupracujících subjektů. Ve spo-
lupráci s dalšími akademickými 
pracovišti (například na pražské 
ČVUT nebo Žilinské univerzitě) je 
pak možné využívat všech mož-
ností veřejné podpory výzkumu 
a vývoje tak, abychom výsledky 
mohli sdílet v širším evropském 
měřítku,“ řekl vedoucí ILAB RFID 
na VŠB-TU Ostrava, Vladimír Ke-
bo z Institutu ekonomiky a systé-
mů řízení HGF VŠB-TUO.

The International Laboratory for 
Research of RFID Technologies 
(ILAB-RFID) at the VŠB-Technical 
University of Ostrava is a mem-
ber of the GS1 European EPC 
Lab Network. ILAB is involved in 
a range of international projects, 
including tests of RFID (Radio 
Frequency Identification) technol-
ogy designed for use in the food 
industry. The use of this automat-
ed technology reduces the risk of 

non-compliance with technical 
and quality standards, helping to 
eliminate production errors and 
losses.

Other experiments at the lab 
have involved monitoring the 
movements of people and mate-
rial in high-risk workplaces such 
as mines. Monitoring workers’ 
movements in dangerous ar-
eas helps improve safety and 
also provides important data in 
the event of an accident. RFID 
technology can also monitor the 
movements in customers in large 
retail stores, enabling managers 
to track customer flow and iden-
tify the busiest parts of the shop 
floor.

One important EU-level project, 
‘RFID in Europe’, enables par-

ticipating institutions to share 
experience, coordinate activities, 
raise awareness of RFID technol-
ogy, and involve various indus-
tries, civic initiatives, legal insti-
tutions and research agencies. 
All of these activities will lead to 
a more effective practical imple-
mentation of RFID technology. 
One of the major advantages of 
ILAB-RFID is its close links with 
the research and experimental 

facilities of the VŠB-Technical 
University, and the ability to de-
velop long-term cooperation with 
partners from industry. The Direc-
tor of ILAB-RFID, Vladimír Kebo 
from the University’s Institute of 
Economics and Control Systems, 
gives more details: “Working 
closely alongside the European 
lab network and a strong group 
of partner companies in the IT 
Cluster, we develop advanced 
pilot applications contributing to 
the synergic development of ILAB 
and our partners. We also work 
with other universities (includ-
ing the Czech Technical Univer-
sity, Prague, and the University 
of Žilina in Slovakia) to share our 
results on a Europe-side basis.”

RFID (Radio Frequency Identification) je radiofre-
kvenční systém identifikace, moderní technologie 
identifikace objektů, využívající rádiových vln. 
Systém je schopen poskytovat velké množství 
informací o objektech v reálném čase. Umožňu-
je automatickou identifikaci objektů ve stovkách 
za minutu. Použitelný je např. v automobilovém 
průmyslu, potravinářství, zdravotnictví, obchodě, 
rizikových provozech, zpracování surovin…

RFID (Radio Frequency Identification) is a modern 
technology enabling identification by means of ra-
dio waves. RFID-based systems can provide huge 
amounts of real-time information on the location 
and movements of people and objects, enabling 
hundreds of automatic identifications per minute. 
The technology is used in the car industry, the food 
industry, health care, retail, high-risk industries, raw 
material processing, and many more sectors.

Obrázek 2: Simulace logistického řetězce v labo-
ratoři ILAB RFID /Picture 2: Simulation of a logistical 
chain at ILAB-RFID
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3D MAPA SE SPOUSTOU NOVINEK

Každý turista, ať už je to milovník 
přírody nebo vojenské historie, 
techniky či adrenalinu, najde ve 
3D mapě novou inspiraci. ARR 
zpřesnila a aktualizovala jak turi-
stické trasy, tak do mapy zařadila 
nové naučné stezky věnované ne-
jen přírodním zajímavostem, míst-
ní fauně a floře, ale také technice 
a vojenské historii. Stezky mapují 
existenci skutečných objektů, ale 
také událostí na daných místech. 

„Dosud bohužel neexistuje ucele-
ný přehled, protože leckde vzni-
kají stezky jako jednotlivé projek-
ty a my bychom rádi v rámci 3D 
mapy nabídli i jejich prezentaci. 
Jsme schopni informace aktuali-
zovat a průběžně udržovat. V dub-
nu jsme aktualizovali cyklotrasy 
a některé nové atrakce v kraji, 
kam se lze vydat za poznáním či 
adrenalinovým zážitkem. Nejdů-
ležitější novinkou je však aktua-
lizace podkladové ortofotomapy, 
tedy to, po čem většina uživatelů 

již nějakou dobu volala. Od dubna 
je k dispozici ortofotomapa odrá-
žející stav území roku 2009 (dosud 
rok 2006), a tedy reflektuje i tak zá-
sadní změny, jakými jsou dostavba 
dálnice, nová zástavba na trasách 
a podobně,“ přiblížila novinky ře-
ditelka ARR Petra Chovanioková. 
(Mapa je k dispozici na http://3d.
kr-moravskoslezsky.cz)

The new version of the 3D map will 
provide plenty of inspiration for 
tourists and visitors to the Region, 
whether they enjoy outdoor pursuits, 
sightseeing, sports, or just great fam-
ily days out. The RDA has updated 
the database of tourist routes, which 
now includes several new education-
al routes focusing on the Region’s in-
dustrial heritage, military history and 

natural beauty. Visitors can admire 
historic buildings or learn more about 
the Region’s dramatic history.

RDA Director Petra Chovanioková 
explains: “At the moment there is 
no complete overview of all tourist 
routes in the Region, because they 
are often created as part of individual 
projects – but of course we will be 
glad to include any new routes in the 
map, and we can update the infor-
mation whenever needed. In April we 
updated the cycle routes and added 
some new sightseeing destinations 
and adrenaline sports attractions. 
But the most important update has 
been to the basic 3D photo map it-
self. Previously the map showed data 
from 2006 – but we have responded 
to widespread public demand and 
updated it to 2009, so now it reflects 
important changes such as the com-
pletion of the motorway and several 
major new buildings.” The map is 
available at http://3d.kr-moravskos-
lezsky.cz.

REGION’S 3D MAP UPDATED

3D mapa / 3D map

Setkání se starosty měst a obcí / Meeting with Mayors

POSLEDNÍ VÝZNAMNÉ AKCE ARR,POSLEDNÍ VÝZNAMNÉ AKCE ARR,
O KTERÉ BYL VELKÝ ZÁJEMO KTERÉ BYL VELKÝ ZÁJEM

RDA EVENTS PROVE POPULAR 
AMONG REGIONAL PARTNERS

O zkušenostech s čerpáním peněz 
z EU hovořili v březnu představitelé 
108 obcí kraje na setkání náměst-
ka hejtmana Mariana Lebiedzika 
se starosty měst a obcí. Setkání 
začátkem března organizovala 
Agentura pro regionální rozvoj. Jak 
na akci uvedl náměstek Lebiedzik, 
kraj v současné době hledá způ-
sob, jak posílit roli měst a svazků 
venkovských obcí při hospodaření 
s evropskými dotacemi, protože 
obce mají pocit, že mají menší 
možnosti při získávání dotací než 
velká města. Na programu semi-
náře byly mj. i informace o stavu 
čerpání EU dotací v kraji včetně 
akcentu na potřeby menších obcí, 
možnosti, které EU ještě do konce 
roku 2013 nabízí, a plány na léta 
2014 až 2020. Tématu čerpání ev-
ropských dotací a plánovacího ob-
dobí 2014-20 se bude věnovat také 
červnové setkání ARR a náměstka 
hejtmana s regionálními partnery. 

Dubnové setkání náměstka hejt-
mana Mariana Lebiedzika s re-
gionálními partnery bylo na téma 
popularizace technických oborů 
na základních školách, kromě 
náměstka Lebiedzika debatova-
la s přítomnými také náměstkyně 

hejtmana pro oblast školství Věra 
Palková. Mezi hosty byli také pe-
dagogové základních a středních 
škol a také významní regionální za-
městnavatelé. Agentura pro regio-
nální rozvoj právě ukončuje první 
z řady úspěšných popularizačních 
projektů – Region4Tech a zahaju-

je projekt Technika nás baví. ARR 
se daří zapojovat do propagace 
technického vzdělávání stále více 
základních škol, kterým se projekty 
líbí, jsou pro ně přínosné a samy se 
zajímají o možnost být partnerem 
těchto projektů. 

In early March of this year, represent-
atives of 108 municipalities from all 
over the Region discussed their ex-
periences with EU-funded projects 
at a meeting with Deputy Regional 
President Marian Lebiedzik. The 
meeting was organized by the RDA 
as part of its regular monthly series. 

Lebiedzik informed the delegates 
that the Region is currently work-
ing to strengthen the role of smaller 
municipalities with regard to EU 
funding, in response to complaints 
that they are at a disadvantage com-
pared to larger towns and cities. The 

seminar included information on the 
EU funding currently received by the 
Region (with an emphasis on the 
needs of small municipalities), de-
tails of EU funding still available up 
to the end of 2013, and an overview 
of plans for 2014-20. The outlook for 
EU funding in 2014-20 will be the 
focus of the June meeting of the 
Deputy President with partners from 
the M-S Region.

Lebiedzik’s April meeting focused 
on how to increase the popularity of 
technical studies at primary schools; 
this event also featured the Deputy 
Regional President with responsibil-
ity for education, Věra Palková. The 
guests included teachers from pri-
mary and secondary schools, plus 
representatives of major employers 
in the Region. The RDA is currently 
completing the first of a series of 
projects promoting technical stud-
ies – Region4Tech – and is launching 
a follow-up project, ‘Technology is 
Fun’. Increasing numbers of primary 
schools are becoming actively in-
volved in these promotional projects, 
which offer strong benefits. Many 
schools have expressed an interest 
in joining the ranks of the project 
partners.



TŘANOVICE HOSTÍ KONFERENCI 
O BROWNFIELDS

In late May and early June (31 May), 
the RDA will hold its annual confer-
ence focusing on brownfields. The 
programme will include detailed 
information on opportunities for 
funding new commercial/industrial 
zones on these sites. For informa-

tion and registration see www.arr.cz.

This year’s conference will be held 
in Třanovice, and it will focus on 
issues specific to rural industrial 
zones. The Třanovice zone was 
established by the municipality on 
the site of a former farm. It now pro-
vides jobs for 450 people, with 10 
companies having purchased their 
own units and a further 25 operat-
ing as tenants in the reconstructed 
farm buildings, which have been 
converted into a business incuba-
tor. The zone is now fully occupied. 
Conference participants will be able 
to tour the zone and visit one of the 
units.

The M-S Region still has many for-
mer industrial sites (including coal 
mines) that remain unused and dere-
lict. Almost no space is left for future 
greenfield sites, so these brown-
fields represent a major source of 
potential for future development.

Na přelomu května – června (31. 5.) 
pořádá ARR již tradiční konferenci 
o brownfieldech. Na programu bu-
dou kromě jiného informace o mož-
nostech financování vzniku zón na 
brownfieldech. Více informací a při-
hlášky v kalendáři akcí na www.arr.cz.

Letos se bude konference ko-
nat v Třanovicích a bude zaměře-
na také na zkušenosti s budováním 
zón na venkově. Třanovická ven-
kovská průmyslová zóna vznikla 
z iniciativy obce na místě bývalého 
státního statku a dnes tam pracuje 
na 450 lidí, deset firem zde půso-
bí ve vlastních objektech a dalších 
25 jich je v pronájmu v později zre-
konstruovaném tzv. Kapplově dvo-
ře, jenž slouží jako inkubátor. Zóna 
je plně obsazena. Účastníci konfe-
rence si zónu budou moci prohléd-
nout a připravena bude i exkurze 
do jednoho z provozů.

V Moravskoslezském kraji je dnes 

ještě mnoho nevyužitých areálů po 
průmyslu nebo těžbě a skýtají vel-
ký potenciál především s ohledem 
na to, že nové zóny na zelené lou-
ce prakticky už není kde budovat.

TŘANOVICE TO HOST 
BROWNFIELDS CONFERENCE

7IMPLEMENTING THE STRATEGIC GOALS OF THE MORAVIAN-SILESIAN REGION

INVESTORŮM VYHOVUJÍ ZÓNY, 
POSTRÁDAJÍ CIZOJAZYČNÉ 
VZDĚLÁVÁNÍ

INVESTORS ARE SATISFIED WITH 
ZONES, BUT WOULD LIKE MORE 
FOREIGN-LANGUAGE SCHOOLS

Zahraniční investoři podnikající 
v Moravskoslezském kraji jsou ve-
směs spokojeni s podmínkami, jaké 
zde mají. Zjistila to ARR v rámci prů-
zkumu, kde bylo osloveno celkem 50 
zahraničních firem ze 17 průmyslo-
vých zón v regionu. Odpovědělo 28 
investorů.

„Respondenti, kteří se zúčastnili 
průzkumu, byli většinou s podni-
katelským prostředím v Moravsko-
slezském kraji spokojeni. Působí 
zejména ve strojírenském a automo-
bilovém průmyslu a svá výzkumná 
centra soustřeďují převážně ve svých 
mateřských společnostech v zahra-
ničí, výrobu pak mají mj. v našem 
kraji. Průmyslové zóny v kraji hod-
notí jako dobře připravené a dispo-
zičně a logisticky vhodné pro jejich 
investice. Absolutní většina z nich 
využila možnosti investičních pobí-
dek. Respondenti kladně hodnotí 
i vzájemnou spolupráci s veřejným 
sektorem. Absenci škol či školek 
s vyučováním v cizím jazyce považu-
jí za spíše negativní faktor - „taková 
školská zařízení v kraji postrádají,“ 
upřesnil výsledek průzkumu náměs-
tek hejtmana Marian Lebiedzik.

Průmyslové zóny v Moravskoslez-
ském kraji a jejich připravenost jsou 
příznivé jak pro investory stávající, 
tak pro investory budoucí, pokud jim 
budou stačit plochy v průmyslových 
zónách, které jsou ještě k dispozici. 
Novela zákona o investičních po-
bídkách by měla přilákat investory 
i z high-tech oblasti a měla by při-
spět ke zvýšení konkurenceschop-
nosti kraje, resp. České republiky. 

A total of 28 investors have respond-
ed to a survey coordinated by the 
RDA and distributed to 50 foreign-
owned companies at 17 industrial 
zones throughout the M-S Region. 
Overall, the foreign investors proved 
to be satisfied with conditions in the 
Region.

Deputy Regional President Marian 
Lebiedzik gives more details: “The 
respondents were mostly very satis-

fied with the business environment 
in the Region. Most respondents are 
from the engineering and automotive 
sectors; their R&D is concentrated in 
their company’s home country, while 
their production facilities are here. 
The investors rate the Region’s in-
dustrial zones as well-planned, of-
fering a good location and excel-
lent logistics infrastructure. A large 
majority have taken advantage of 
available investment incentives. The 
respondents also rated cooperation 
with the public sector very highly. 
However, they were more critical of 
the lack of foreign-language schools 
or kindergartens in the Region.”

Industrial zones in the Moravian-
Silesian Region offer excellent ad-
vantages not only to current inves-
tors, but also to potential future 
investors – provided that the cur-
rently available units are sufficient to 
meet their needs. The law on invest-
ment incentives is currently being 
amended to attract more investors 
from high-tech centres; this should 
help boost the competitiveness of 
the Region and the Czech Republic 
as a whole.

Třanovice – Kapplův Dvůr

Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o.



8 PROJEKTY / PROJECTS

ADAM A EVA POMOHOU NEJEN 
PODNIKÁNÍ

In March 2012 
the third series 
of ‘Adam and 
Eve’ courses 
was launched, 
helping partici-

pants to start their own business 
and providing advice on how to 
maximize their work-life balance. 
The courses have been run by the 
RDA since last spring, and they are 
currently taking place in Ostrava 
and Opava. The sessions have 
proved very popular, with demand 
far exceeding capacity. After com-
pleting a course, participants can 
take advantage of individual con-
sulting and coaching services.

The RDA also offers free services 
to employers as part of the ‘Adam 

and Eve’ project, with expert 
coaches helping businesses to 
draw up equal opportunities action 
plans.

The entire project is financed from 
the European Social Fund and 
the Czech national budget via the 
Operational Programme Human 
Resources and Employment. It fo-
cuses on three main areas: creat-
ing programmes to support small 
businesses, achieving a work-life 
balance, and motivating employ-
ers to promote equal opportunities 
in the workplace. The courses are 
open to anybody starting a small 
business, plus employers and em-
ployees, trade unions and social 
partners from the M-S Region. 
For information on all events and 
courses see http://www.arr.cz/cz/
adam-a-eva.html or contact pro-
ject manager L. Švajčáková, tel. 
595 691 261.

V březnu 2012 odstartovala již třetí 
série kurzů zaměřených na zaháje-
ní samostatné výdělečné činnosti 
a na sladění rodinného a pracovní-
ho života. V rámci projektu Adam 
a Eva je od loňského jara pořádá 
ARR. Kurzy nyní probíhají v Ostra-
vě a Opavě. Počet zájemců v minu-
lých kurzech značně převyšoval ka-
pacitu učeben. Po ukončení kurzů 
mohou účastníci využít možnosti 
individuálního poradenství a kou-
čingů. 

Bezplatné služby nabízí ARR díky 
projektu i zaměstnavatelům, kte-
rým prostřednictvím odborných 
koučů nabízí např. zpracování plá-
nu prosazování rovných příležitostí. 

Celý projekt je financován z Ev-
ropského sociálního fondu a stát-
ního rozpočtu ČR prostřednictvím 
Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost. Je zamě-

řen na přípravu 
komp lexn ích 
programů na 
podporu podni-
kání, slaďová-
ní pracovního 
a rodinného života a v neposlední 
řadě na motivaci zaměstnavatelů 
uplatňovat rovné příležitosti žen 
a mužů na pracovištích. Aktivit se 
mohou účastnit nejen osoby za-
hajující SVČ, ale také zaměstnanci 
a zaměstnavatelé či odborové or-
ganizace a sociální partneři z Mo-
ravskoslezského kraje.

O všech akcích a kurzech nalezne-
te informace na stránkách http://
www.arr.cz/cz/adam-a-eva.html, 
manažerkou projektu je L. Švajčá-
ková, tel.: 595 691 261.

‘ADAM AND EVE’
COURSES EXPAND
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News

PODNIKŮM ARR NABÍZÍ VZDĚLÁVÁNÍ
I NA POLI INOVACÍ

RDA OFFERS ALSO INNOVATION 
TRAINING FOR COMPANIES

Vzdělávání zaměstnanců na poli 
inovací a zavádění inovativních pří-
stupů do praxe - to je alfa a omega 
úspěchu každého podnikání. Vzdě-
lávací programy pro manažery, ale 
i zaměstnance na různých stup-
ních řízení a výroby nabízí s úspě-
chem už dva roky malým a středním 
firmám v Moravskoslezském kra-
ji ARR. Projekty „Kompetence pro 
inovace“ a „MSK - Moravskoslezsko 
synonymum konkurenceschopnos-
ti“ byly financovány z Evropského 
sociálního fondu a Státního rozpoč-
tu ČR prostřednictvím Operačního 
programu Vzdělávání pro konkuren-
ceschopnost. 

Inovativních vzdělávacích programů 
v rámci projektu „MSK – Moravsko-
slezsko synonymum konkurence-
schopnosti“ se od dubna 2010 do 
letošního dubna zúčastnilo na sto 
zaměstnanců firem, kteří byli pro-
školeni v pěti modulech: andragogi-
ce, podnikatelském minimu, proble-
matice veřejných zakázek v rámci 
EU, projektovém řízení a environ-
mentálním minimu. Cílem bylo zvý-

šení kvality a rozsahu nabídky dal-
šího vzdělávání dospělých a zvýšení 
konkurenceschopnosti vybraných 
profesí a zaměstnavatelů z řad ma-
lých a středních podniků v Morav-
skoslezském kraji. 

„V rámci právě uzavíraného projek-
tu „Kompetence pro inovace“ jsme 
v pěti pilotních modulech proškoli-
li na šedesát osob, a to na témata: 
analýza trhu, marketingová strategie 
firmy, úspěšné inovace, green tech-
nologies a kreativita. Cílem progra-
mů bylo poskytnout jak teoretické 
základy problematiky, tak napomoci 
implementaci do praxe,“ řekl odbor-
ný garant projektu a zároveň jeden 
ze školitelů David Pawera. 

Na toto vzdělávání naváže v květ-
nu Škola inovací, která běží v rám-
ci projektu InNOBorder (čtěte na str. 
4 ARR News).

Innovation-based training for em-

ployees and the practical application 

of innovative methods – these are 

key success factors for any busi-

ness. For the past two years, the 

RDA has been coordinating training 

programmes for employees at vari-

ous levels of management and pro-

duction; the programmes are open 

to SMEs throughout the Region. The 

projects ‘Competencies for Innova-

tion’ and ‘The M-S Region – A By-

word for Competitiveness’ have been 

financed from the European Social 

Fund and the Czech national budget 

via the Operational Programme Edu-

cation for Competitiveness. Between 

April 2010 and April 2012, the inno-

vation-focused training programmes 

offered as part of ‘The M-S Region – 

A Byword for Competitiveness’ have 

trained around 100 employees in five 

separate modules: personnel man-

agement, basic entrepreneurship, 

public procurement in the EU, project 

management, and basic environmen-

tal management. The aim of these 

courses is to raise the quality and 

expand the range of training open to 

adults, boosting the competitiveness 

of selected professions and employ-

ers among the Region’s SMEs.

David Pawera, expert coordinator 

and one of the trainers for the pro-

ject, gives more details: “As part of 

the ‘Competencies for Innovation’ 

project, which is now nearing com-

pletion, we trained around 60 people 

in a broad spectrum of areas: market 

analysis, marketing strategies, suc-

cessful innovation, green technolo-

gies, and creativity. The goal of the 

programmes was to provide a solid 

theoretical foundation for partici-

pants’ knowledge and above all to 

help them implement this knowledge 

in practice.”

These projects will be followed in 

May by the Innovation School, part of 

the InNOBorder project (see page 4).

 


