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4

Vážení čtenáři,

předkládáme vám aktualizovaný strategický dokument, který poskytuje 
logický rámec pro efektivní regionální a hospodářskou politiku v kraji na 
období let 2009–2020. Tato Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje de-
finuje rozvojovou vizi kraje a cíle, jejichž naplňování bude řešeno konkrét-
ními aktivitami a projekty. Zahrnutím těchto konkrétních projektů chceme 
ukázat, že kraj ví nejen to, kam chce dojít, ale i jakým způsobem se tam 
dostane. Jedná se jak o projekty samotného kraje, tak i celého spektra re-
gionálních aktérů od měst a obcí, přes podniky až po vysoké školy a další 
instituce. Jen společný postup všech, kteří disponují myšlenkami a energií 
uvádět je v život, totiž může zabezpečit úspěšnou realizaci našeho strate-
gického plánu.

Moravskoslezský kraj musí být také dobře připraven na blížící se nové pro-
gramovací období Evropské unie pro léta 2014–2020. Tak, aby možní pří-
jemci dotací z unie byli nejen dobře informováni, ale aby kraj dokázal pro-
středky čerpat účelně a v maximální možné míře. Strategie rozvoje kraje byla 
proto aktualizována a dopracována tak, aby bylo jasné, které priority kraj do 
roku 2020 má a kam chce směřovat budoucí dotační podporu z fondů EU. 

Slovo úvodem
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Slovo úvodem

5

Náš kraj prošel v posledních letech dynamickým obdobím rozvoje a hospodářské 
prosperity. Výkonnost ekonomiky kraje z velké míry pohání koncentrace exportně ori-
entovaných podniků těžkého průmyslu a na ně navázaných firem v oblasti zpracování 
surovin a strojírenství. Příznivé podmínky pro rozvoj podnikatelských aktivit v regionu, 
ke kterým patří i nejvyšší hodinová produktivita práce v ČR, využila řada investorů. 
Kraj může v současnosti stavět nejen na dynamicky se rozvíjejícím automobilovém 
průmyslu a jeho know-how, ale také na rozvoji aktivit, spojených s informačními tech-
nologiemi a dalšími inovačními obory. 

Nicméně před Moravskoslezským krajem stále stojí výzvy, na které je nutno reagovat. 
Patří k nim především zhoršené životní prostředí, nedostatek pracovních míst a nižší 
podnikatelská aktivita v porovnání s jinými kraji. Tyto skutečnosti jsou příčinou pod-
průměrné ekonomické výkonnosti kraje jako celku. 

V našem strategickém dokumentu si proto klademe takové cíle a úkoly, abychom 
jejich pomocí docílili zlepšení současného stavu. Bude podporován rozvoj inovačně 
založených podnikatelských aktivit a zvýšení financování veřejného výzkumu a vývo-
je. Chceme také zlepšit vzdělanost obyvatel a zkvalitňováním podmínek života v kraji, 
především stavu životního prostředí, je zde také udržet. 
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Strategie rozvoje Moravskoslezského 

kraje na léta 2009–2020 definuje roz-

vojovou vizi kraje a pět globálních stra-

tegických cílů, které jsou dále rozpra-

covány do specifických strategických 

cílů. Naplňování specifických strategic-

kých cílů bude řešeno konkrétními ak-

tivitami a projekty, a to v definovaném 

realizačním rámci a s využitím identifi-

kovaných zdrojů financování. Tuto lo-

gickou strukturu strategie přehledně 

zobrazuje následující schéma.

Struktura strategie

Globální cíl 3

Soudržná společnost – kvalitní 

zdravotnictví, cílené sociální služby 

a úspěšný boj proti chudobě

Globální cíl 1

Konkurenceschopná, inovačně 

založená ekonomika

Globální cíl 4

Kvalitní a kulturní prostředí, služby 

a infrastruktura pro život, práci 

a návštěvu

Globální cíl 2

Dobré vzdělání a vysoká 

zaměstnanost - příležitost pro 

všechny

Globální cíl 5 

Efektivní správa věcí veřejných
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Struktura

strategie
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6 specifických

strategických cílů

projekty, které přispívají

k naplňování strategie

31

4 specifické 

strategické cíle

projekty, které přispívají

k naplňování strategie

8

11 specifických

strategických cílů

projekty, které přispívají

k naplňování strategie

65

6 specifických

strategických cílů

projekty, které přispívají

k naplňování strategie

19

4 specifické

strategické cíle

projekty, které přispívají

k naplňování strategie

13
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Naše vize

Rozvojová vize kraje je výsledkem společného přemýšlení všech, kte-
ří se do tvorby strategie zapojili, a  vyjadřuje představu, jak by měl 
Moravskoslezský kraj v roce 2020 vypadat. Svou budoucnost stavíme na 
úctě k vlastní průmyslové historii a pracovitosti zdejších lidí. Tento poten-
ciál kraje chceme využít k rozvoji excelence ve stávajících i nových obo-
rech a tím vytvořit jeho specifi ckou konkurenční výhodu. 

Celý tento proces musí být postaven na lidech, jejich vzdělávání, rozvo-
ji podnikavosti, kreativitě a otevřenosti vůči inovacím v myšlení i v práci. 

Moravskoslezský kraj

- konkurenceschopný

region úspěšných

a spokojených lidí
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Naše vize

9

Rozvoj kraje zaměříme na všechny jeho přirozené územní celky, které tvo-
ří průmyslová a urbánní aglomerace s centrem v Ostravě, západní a jiho-
západní oblast sahající k Jeseníkům a jihovýchodní část v oblasti Beskyd. 
Součástí cesty k naplnění této vize je také dosažení lepšího stavu životní-
ho prostředí, které je podmínkou spokojeného života obyvatel, úspěšného 
podnikání i zájmu o návštěvu regionu. 

K naplnění této vize bylo stanoveno pět globálních strategických cílů, kte-
ré reagují na negativní i pozitivní zjištění učiněná při analýze výchozího 
stavu kraje. Tyto globální cíle byly následně konkretizovány formulací 31 
specifi ckého cíle. Reálnost každého z nich prokazuje minimálně jeden při-
pravovaný projekt s defi novanými nositeli a potřebnými zdroji. 
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Konkurenceschopná,

inovačně založená

ekonomika

GLOBÁLNÍ CÍL 1

1
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Úspěšnost krajských fi rem ve světové konkurenci je 

zásadní pro blahobyt místních obyvatel. Vysoká kon-

kurenceschopnost těchto fi rem se promítá nejen do 

jejich prosperity, ale znamená příliv fi nancí pro roz-

voj kraje a nakonec i pro jeho obyvatele. Výzvou pro 

Moravskoslezský kraj je růst podílu podnikatelských 

aktivit, jejichž konkurenceschopnost čerpá z  jiných 

než nerostných nebo nízkonákladových zdrojů, jako 

jsou například nízké platy. Při realizaci tohoto strate-

gického cíle hledáme takové projekty a aktivity, kte-

ré podpoří významné strukturální změny ve fi rmách 

i veřejném sektoru směrem k vyššímu podílu výda-

jů na vědu a výzkum a k  inovačním aktivitám, kte-

ré zvyšují šanci na udržení a posílení konkurenční vý-

hody krajských fi rem v celosvětové soutěži. Ve světě 

i v České republice na to existuje celá řada nástro-

jů, od podpory spolupracujících oborově zaměřených 

uskupení - klastrů, přes zprostředkující instituce, kte-

ré jsou zodpovědné za řízení vazeb a vztahů mezi vy-

sokými školami a fi rmami, lákání zahraničních inves-

tic a podporu regionálně specifi ckého exportu až po 

specializovaná pracoviště pro usnadňování inovací 

a transferu technologií. V tomto globálním strategic-

kém cíli jde o vytvoření takové infrastruktury a nabíd-

ky moderních služeb, které povedou k vyšší inovační 

a exportní výkonnosti fi rem podnikajících v regionu 

a přilákání nových podnikatelských aktivit s vysokou 

přidanou hodnotou.1
Konkurenceschopná,

inovačně založená

ekonomika
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Strategické cíle

globálního cíle 1
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V  dnešním globalizovaném světě je konkurence-
schopnost regionů stále více závislá na tom, jak jsou 
v  nich podporovány aktivity v  oblasti výzkumu, vý-
voje a  inovací. Účelem je tedy poskytnutí komplexní-
ho rámce pro zajištění dlouhodobé a konzistentní pod-
pory výzkumných, vývojových a  inovačních procesů 
v  Moravskoslezském kraji. Toho bude dosaženo pro-
střednictvím realizace Regionální inovační strategie 
Moravskoslezského kraje na léta 2010–2020, která je 
specializovanou odvětvovou strategií a zastřeší celou 
tuto oblast. Regionální observatoř konkurenceschop-
nosti při Agentuře pro regionální rozvoj zajistí pravidel-
né a koordinované vyhodnocování konkurenceschop-
nosti Moravskoslezského kraje.

V  rámci Moravskoslezského kraje budou podporová-
ny exportní aktivity malých a středních fi rem ve vaz-
bě na klíčová odvětví v  kraji vyznačující se vysokou 
exportní aktivitou nebo exportním potenciálem, a  to 
ve vztahu k těm cílovým destinacím, které jsou nebo 
mohou být předmětem hospodářských zájmů fi rem 
v Moravskoslezském kraji. Zprostředkovatelem podpo-
ry exportních aktivit je Centrum mezinárodního obcho-

1.1 Zajištění koordinované 

a systémové podpory 

výzkumu, vývoje a inovací 

v Moravskoslezském kraji

1.2 Zlepšit exportní výkonnost 

místních malých a středních 

fi rem a posílit jejich zapojení 

do globálních hodnotových 

řetězců
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du Moravskoslezského kraje, které má na starost infor-
mační servis o exportních příležitostech, organizaci ex-
portních seminářů k vybraným lokalitám a pořádání ob-
chodních misí.

Moravskoslezský kraj se vyznačuje nejnižší intenzitou 
podnikatelské aktivity mezi kraji ČR. Napomoci vzniku 
nových podnikatelských subjektů může řada připravo-
vaných projektů. Projekt Talenty do podnikání je orien-
tován na identifi kaci a rozvoj podnikatelských talentů 
na vysokých a středních školách, s cílem zahájit vlastní 
podnikání po skončení nebo již během studia. V rámci 
Fondu mikropůjček pro zakládání a rozvoj start-ups 
mohou být poskytovány zvýhodněné půjčky pro nové 
inovativní podnikatelské záměry. Pod záštitou progra-
mu ERASMUS for Young Entrepreneurs dojde ke zříze-
ní kontaktního místa v kraji, což umožní zprostředková-
vat možnosti stáží pro mladé podnikatele v zahraničí.

1.3 Podpora zakládání nových 

podnikatelských subjektů 

(MSP včetně fyzických 

osob – OSVČ a mladých 

podnikatelů)

1111
eré má na starost infor-é má na starost infor-
tostech, organizaci ex-stech, organizaci ex-
kalitám a pořádání ob-litám a pořádání ob-

uje nejnižší intenzitouejnižší intenzitou 
ČR. Napomoci vznikuapomoci vzn
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během studia. V rámci
ání a rozvoj start-ups
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Jednou z  priorit ekonomického rozvoje Moravsko-
slezského kraje je i podpora investic výrobní i nevýrob-
ní povahy (centra strategických služeb, high-tech opra-
várenská centra, aj.) zahraničního i tuzemského půvo-
du. V případě výrobních investic budou vyhledány in-
vestice s vyšší technologickou náročností s potenciá-
lem k návazným aktivitám v oblasti výzkumu a vývoje 
v kraji, ale také investice se standardní technologickou 
náročností výroby (např. ve zpracovatelském průmys-
lu: strojírenská výroba – obrábění, soustružení, frézová-
ní, výroba plastů, apod.). Naplnění cíle bude dosaženo 
vytvořením Nové průmyslové zóny Moravskoslezského 
kraje a Regionálním pobídkovým schématem pro in-
vestory, které doplní národní pobídkový systém.

1.4 Získat do kraje investory 

nejen k činnostem s vysokou 

přidanou hodnotou

1111
1.41.4 Získat do kraje inv Získat do kraje inv

nejen k činnostem s vynejen k činnostem s vy

přidanou hodpřidanou hod
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Dobré vzdělání a vysoká

zaměstnanost – příležitost 

pro všechny

GLOBÁLNÍ CÍL 2

2
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Zaměstnání je cestou k osobní úspěšnosti a dob-
ré vzdělání je k tomu stále nezbytnější podmínkou. 
Moravskoslezský kraj má rozvinutou vzdělávací in-
frastrukturu od mateřských po vysoké školy a patří 
k nejaktivnějším regionům v inovacích ve vzdělává-
ní. Tyto dobré výchozí podmínky chceme nejen dále 
rozvíjet, ale současně je využít k posunu na vyšší 
úroveň. A to jak v prioritních technických oborech, 
tak i  v  neméně důležitých oborech humanitních. 
Lidé zde najdou nadprůměrné příležitosti k uplatně-
ní svého talentu, budou zde zůstávat nebo se sem 
vracet a ocení dobré podmínky pro rodinné a pro-
fesní zakotvení v tomto dynamickém a kreativním 
regionu. Chceme více a lepších pracovních příleži-
tostí nejen pro kvalifi kované lidi, ale ekonomické za-
pojení všech, kteří chtějí a mohou. Moravskoslezský 
kraj se chce do roku 2020 zbavit pozice jednoho 
z krajů s dlouhodobě nejvyšší nezaměstnaností. 

2
Dobré vzdělání 

a vysoká

zaměstnanost – 

příležitost 

pro všechny
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Založení Moravskoslezského paktu zaměstnanosti 
umožnilo rozšíření spolupráce a koordinaci aktivit pro 
rozvoj zaměstnanosti mezi aktéry z kraje a centrálně 
řízenými ministerstvy a  institucemi v situaci, kdy do-
savadní individuální aktivity jednotlivých subjektů na 
trhu práce viditelně nestačily. Pakt chce sladit potřeby 
a představy hlavních aktérů na trhu práce, shodnout se 
na prioritních projektech a zajišťovat pro jejich řešení 
fi nanční zdroje. Koordinační aktivity MS Paktu budou 
realizovány jak na straně nabídky, přípravou kvalifi kova-
ných pracovníků, tak i na straně poptávky, intervencemi 
podporujícími tvorbu nových pracovních míst.

V Moravskoslezském kraji byla založena a pilotně ově-
řena první Regionální observatoř trhu práce v ČR, kte-
rá spolupracuje s Národní observatoří trhu práce s cí-
lem zajišťovat kvalitní informační podporu aktérům na 
trhu práce, a tím pozitivně ovlivňovat soulad mezi na-
bídkou a poptávkou po kvalifi kované pracovní síle. Je 
nezbytná také včasná motivace a podpora žáků základ-
ních a středních škol ke studiu oborů požadovaných na 
trhu práce. K tomu poslouží například projekty: Talent 
Pool, Brána k technické kariéře, KOMPAS – kompeten-

2.1 Zlepšit koordinaci 

aktivit zaměřených na růst 

zaměstnanosti 

2.2 Snížit nerovnováhu mezi 

nabídkou a poptávkou po 

kvalifi kovaných pracovních 

silách v jejich počtu, struktuře 

a kvalitě
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ce a stáže, Mechatronika, Velkoprostorové multifunkč-
ní odborné učebny – gastrocentra. K systémovým pro-
jektům, které naplňují cíl, patří Krajská síť center ka-
riérového poradenství nebo Řízení kvality vzdělávání 
rozvojem manažerů škol.

„Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem” - je asi jen 
málo rčení, která by byla v dnešní době aktuálnější. Na 
trhu práce se potýkáme s problémem nedostatečné ja-
zykové znalosti jak v odborných profesích, tak i ve služ-
bách. Jedním z nezbytných požadavků přicházejících 
investorů, zejména v technických odvětvích, je zajištění 
dostatečné kapacity anglicky mluvících zaměstnanců. 
Stejně citelná potřeba dorozumět se anglicky existuje 
i ve sféře služeb, neboť příliv návštěvníků z řad cizin-
ců je podmíněn i jazykovou „bezbariérovostí”. V rámci 
programu Gate Open bude aktivně podporována a roz-
víjena jazyková vybavenost žáků, studentů i ostatních 
obyvatel kraje. 

2.3 Zvýšit podíl obyvatel 

schopných komunikovat 

v cizích jazycích, zejména 

v angličtině2
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Oblast takzvaných měkkých kompetencí má mimo-
řádný vliv na úspěšnost v  práci i  v  osobním životě. 
Systémovým rozvojem měkkých kompetencí přispěje-
me k rozvíjení image „kultivovaného a přátelského“ kra-
je. Evropské centrum excelence pro klíčové kompeten-
ce, které v kraji sídlí a naplňuje dílčí projekty, je v sou-
časnosti zřejmě nejvýznamnějším exportérem českého 
vzdělávání do zahraničí. Mezi další projekty naplňující 
tento cíl patří Kompetence pro život, Služby s úsmě-
vem a Podnikavý region.

Historické vnímání Moravskoslezského kraje jakožto 
výrobní základny republiky v oblasti těžkého průmys-
lu, hornictví a hutnictví, dlouhodobě poznamenalo jak 
jeho strukturu obyvatel, tak i sociálně ekonomický po-
tenciál. Kraj má však ambici změnit svou image na kul-
turní a univerzitní kraj, kde je lákavé studovat, praco-
vat a žít. Proto se zde rozvíjí plnohodnotná a rozma-
nitá vzdělávací nabídka vysokoškolských oborů tech-
nického i  humanitního zaměření. Integrací dvou nej-
větších vysokých škol v Moravskoslezském kraji: VŠB–
Technické univerzity Ostrava a  Ostravské univerzity 

2.4 Být evropským lídrem 

v systémovém rozvoji 

měkkých kompetencí u všech 

skupin obyvatel

2.5 Vytvořit 

konkurenceschopnou 

výzkumnou univerzitu2222
2.42.4 Být Bý44

v sv 

měkkých kměkkých 

ko

výz
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2
v rámci projektu Společně k výzkumné univerzitě se 
Ostrava, jako metropole regionu, stane konkurence-
schopným univerzitním městem.
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2.6 Zvýšit pracovní zapojení 

nezaměstnaných

Moravskoslezský kraj prošel v  předcházejících dva-
ceti letech rozsáhlou restrukturalizací průmyslu. 
Dlouhodobě se nachází na nelichotivém prvním mís-
tě v absolutním počtu nezaměstnaných v  rámci celé 
České republiky, zejména dlouhodobá nezaměstnanost 
je vážným problémem k řešení. Hlavní roli při aktivní 
práci s nezaměstnanými hrají úřady práce. Úřady práce 
realizují například projekty Absolventi a praxe, Šance 
pro samostatnost. Klíčovým faktorem úspěchu na stra-
ně nabídky je individuální přístup k nezaměstnaným, 
identifi kace jejich možností a preferencí a cílená pří-
prava pro uplatnění na trhu práce. Na straně poptáv-
ky bude rozhodující vývoj ekonomiky a schopnost za-
městnavatelů udržet stávající a tvořit nové pracovní pří-
ležitosti. Mezičlánkem pro běžný trh práce je program 
Labour Pool – zaměstnanecké a vzdělávací agentury 
pro přechodný trh práce. O pracovní zapojení lidí se 
zdravotními handicapy se stará program 10 pro život.
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V současnosti roste význam opatření, kterými se udr-
ží rovnováha mezi kvalitou, dostupností a efektivností 
poskytované zdravotní péče. Hlavním aktuálním úkolem 
je realizace kroků, které povedou ke stabilizaci hospo-
daření jednotlivých nemocnic. K dalším záměrům patří 
soustředit zdravotnické služby a vytvářet specializovaná 
pracoviště nadregionálního charakteru. K naplnění stra-
tegie v oblasti zdravotnictví budou vhodně využity in-
formační technologie, což umožní zprůhlednit fi nanco-
vání zdravotnictví, vyhodnocovat kvalitu lékařské péče 
ve vztahu k nákladům a tím zefektivnit fi nancování po-
skytované zdravotní péče.

Boj proti sociálnímu vyloučení a  chudobě patří mezi 
strategické cíle krajské sociální politiky. K naplnění vede 
zejména transformace pobytových sociálních služeb pro 
lidi s postižením a jejich podpora k životu v přirozené 
komunitě, podpora terénních sociálních služeb a  také 
zajištění potřebných kapacit pobytových služeb pro lidi 
se specifi ckými potřebami. Významná je podpora života 
dětí ve vlastních i náhradních rodinách. Moravskoslezský 
kraj disponuje rozvinutou sítí zařízení poskytujících so-
ciální služby, které jsou však v mnohých případech ve 
velmi špatném technickém stavu a vyžadují rozsáhlé in-
vestice do jejich rekonstrukce. Nezbytné bude také po-
kračování vzdělávacích aktivit pro poskytovatele soci-
álních služeb, další koncepční plánování rozvoje těch-
to služeb a zvyšování informovanosti o poskytovaných 
a plánovaných sociálních službách v kraji.33

Soudržná

společnost – kvalitní 

zdravotnictví, cílené 

sociální služby 

a úspěšný boj proti 

chudobě
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Optimalizace nákladů a účinného řízení kvality služeb ve 
zdravotnických zařízeních bude probíhat realizací nejrůz-
nějších opatření ve formě efektivního řízení logistických 
procesů a obslužných procesů v nemocnicích, podporou 
zavádění a modernizací informačních technologií, podpo-
rou projektů v rámci elektronického zdravotnictví, zvyšo-
váním bezpečnosti pacientů, zaváděním jednotného cont-
rollingu a sjednocováním měření kvality ve zdravotnických 
zařízeních. 

Existence superspecializovaných pracovišť s celokrajskou 
a nadregionální působností je podmíněna materiálně-tech-
nickým zázemím a vysoce specializovanou péčí. Toho do-
sáhneme podporou přístrojového vybavení a  podporou 
zvyšování kvality zdravotní péče v rámci specializovaných 
oddělení zdravotnických zařízení. Zároveň by měla být 
podpořena optimalizace komplementárních činností ve 
zdravotnických zařízeních.

V  oblasti střednědobého plánování rozvoje sociálních 
služeb budou realizovány projekty Střednědobého plá-
nu rozvoje sociálních služeb v  Moravskoslezském kra-
ji. Základním kritériem stávajících a  nově vzniklých slu-

3.1 Optimalizovat náklady 

a řídit kvalitu služeb ve 

zdravotnických zařízeních

3.2 Rozvíjet specializovaná 

oddělení zdravotnických 

zařízení s celokrajskou 

i nadregionální působností

3.3 Optimalizovat síť 

sociálních služeb na území 

kraje dle zjištěných potřeb 

jeho obyvatel
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žeb, fi nancovaných z veřejných zdrojů, je jejich potřebnost 
v území identifi kovaná v rámci procesu plánování sociál-
ních služeb obce či kraje, promítnutá do jejich strategic-
kých cílů dlouhodobějšího charakteru, resp. do jejich stra-
tegických dokumentů (komunitních plánů, plánu rozvoje 
města, střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb kra-
je atd.). Zároveň bude kladen důraz na kvalitu při posky-
tování sociálních služeb, která bude mimo jiné posilová-
na podporou vzdělávání poskytovatelů i zadavatelů soci-
álních služeb.

Záměrem Moravskoslezského kraje je provést systémovou 
změnu v poskytování sociálních služeb, která je rozpraco-
vána a řešena ve strategickém dokumentu „Koncepce kva-
lity sociálních služeb v Moravskoslezském kraji“. Jednou 
z aktivit, která vychází právě z  této koncepce, je i pod-
pora procesu transformace pobytových sociálních služeb 
v Moravskoslezském kraji, například u zařízení Marianum 
v  Opavě, Benjamín v  Havířově nebo Domov Jistoty 
v Bohumíně.

Rodina je nejdůležitějším socializačním činitelem a je pro-
to nesmírně důležité zajistit každému dítěti možnost vy-
růstat ve vlastní nebo náhradní rodině. Tento cíl se zamě-
řuje na komplexní podporu oblasti péče o rodiny s dět-
mi v Moravskoslezském kraji. Projekty realizace rodinné 

3.4 Transformovat pobytové 

sociální služby do moderních 

forem poskytování pomoci 

a podpory

3.5 Vytvářet podmínky 

pro podporu rodin, dětí 

a náhradní rodinné péče3333
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politiky Moravskoslezského kraje jsou určeny na podporu 
subjektů nabízejících služby a aktivity ohroženým rodinám 
a také na podporu aktivit sdílené a neformální péče. Další 
velkou podporovanou oblastí bude prevence sociálně-pa-
tologických jevů v rodině.

V současné době žije na území Moravskoslezského kraje 
statisticky významná skupina osob v podmínkách sociál-
ního vyloučení. Pomoci těmto lidem k plnohodnotné par-
ticipaci by mohla například realizace projektů Strategie in-
tegrace romské komunity na území Moravskoslezského 
kraje nebo Podpora rozvoje služeb v sociálně vylouče-
ných lokalitách Moravskoslezského kraje a Optimalizace 
sítě služeb sociální prevence. K naplnění cíle by měl při-
spět také Integrovaný program Sociální inkluze 2011–
2020 OSTRAVA!!! Rozvoj chráněného a podporovaného 
pracovního trhu je jednou ze základních podmínek důstoj-
ného a  plnohodnotného života. Tohoto cíle dosáhneme 
nejen vytvářením podmínek pro vstup na trh práce oso-
bám s různými formami znevýhodnění, ale také zvýšením 
informovanosti a spolupráce mezi zainteresovanými sub-
jekty včetně potenciálních zaměstnavatelů.

3.6 Aktivně se podílet na 

snižování dopadů chudoby 

v Moravskoslezském kraji 

3333
3.6 Aktivně se po

snižování dopadů c

v Moravskoslezsk
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Moravskoslezský kraj a  jeho metropole Ostrava 
chtějí být kulturním, společenským a  sportovním 
centrem, které nabídne akce na špičkové evrop-
ské úrovni se širokým spektrem možností pro ak-
tivní trávení volného času obyvatel a návštěvníků 
kraje. Kvalitní silniční, železniční i letecká doprava, 
umístění kraje v centru česko-polsko-slovenského 
regionu s počtem obyvatel na úrovni středně vel-
kého evropského státu a zlepšující se prostupnost 
hranic pro volný pohyb lidí, služeb a zboží vytvá-
ří celou řadu nových příležitostí. S  tímto sebevě-
domím a ve spolupráci s partnery z Česka, Polska 
a Slovenska chceme proměnit příležitosti v realitu. 
Protože kvalita života je souhrnným faktorem spo-
kojenosti obyvatel a prostředí, v němž žijeme, je ur-
čující podmínkou, budou klíčové projekty zaměřeny 
na zlepšení kvality životního prostředí, infrastruktu-
ry, kultury a služeb.4

Kvalitní a kulturní 

prostředí, služby 

a infrastruktura

pro život, práci 

a návštěvu
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Aby se Moravskoslezský kraj stal skutečně atraktivním 
místem k životu, studiu i podnikání, bude stávající vol-
nočasová infrastruktura významně doplněna a moder-
nizována. Při vzniku nové infrastruktury budou upřed-
nostňována řešení s co nejmenší zátěží pro životní pro-
středí. Její zlepšování je i nezbytnou podmínkou zvýše-
ní atraktivity kraje pro obyvatele sousedních zemí a re-
gionů. Tento cíl bude naplněn i realizací následujících 
projektů:

- Nová galerie moderního umění v Ostravě
- Projekty rozvoje lokality Karolina – Hlubina - Dolní 

oblast Vítkovic
- Rekonstrukce objektů a expozic Slezského zemské-

ho muzea v Opavě
- Rozvoj rekreační oblasti v okolí přehradní nádrže 

Slezská Harta
- Projekty rozvoje ZOO Ostrava

4.1 Stát se krajem špičkových 

„služeb pro 5 milionů“ – 

rozšířit nabídku volnočasové 

infrastruktury a služeb pro 

obyvatele kraje a návštěvníky 

ze sousedících regionů 
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Posílení aktivního trávení volného času dosáhneme 
podporou vzniku takových zařízení, která umožní roz-
voj vzdělávacích, kulturních a sportovních aktivit oby-
vatel Moravskoslezského kraje, a to především se zře-
telem na trávení volného času dětí a mládeže. Kromě 
výstavby nových zařízení bude podporováno i rozšíření 
využitelnosti stávající sportovní, kulturní a volnočasové 
infrastruktury, která je například součástí areálů základ-
ních a středních škol, aby prostředky, vkládané do zři-
zování, provozu a údržby těchto zařízení přinášely co 
největší efekt.

Dokončení silniční sítě nadregionálního významu, pro-
pojující kraj se zbytkem ČR a sousedními zeměmi, ne-
bude v  kontextu srovnatelných evropských regionů 
znamenat konkurenční výhodu. Bude se jednat o do-
sažení základní úrovně infrastrukturní vybavenosti. Pro 
optimální využití rozvojového potenciálu je nezbytné 
dokončit v horizontu strategie stavby, dlouhá léta pro-
jektované či rozestavěné. Rovněž kvalitní krajská síť sil-
nic je nezbytnou podmínkou rovnoměrného rozvoje 
ekonomických aktivit v rámci kraje a rovného přístupu 

4.2 Posílit kulturu aktivního 

trávení volného času 

obyvatel a prevence 

kriminality mládeže 

prostřednictvím systémového 

rozvoje vzdělávacích, 

kulturních a sportovních 

aktivit na rekreační, 

výkonnostní i vrcholové 

úrovni

4.3 Mít kvalitní vnitřní 

i vnější dopravní propojení 

kraje včetně napojení na 
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jeho obyvatel k možnostem zaměstnání a vzdělání. K nejvýznamnějším 
projektům, které k naplnění tohoto cíle přispějí, patří: 

- Dokončení výstavby dálnice D47 (D1) včetně napojení na Polsko a dál-
ničních přivaděčů

- Silniční stavby tzv. Slezského kříže
- Dokončení modernizace silnice R48 včetně obchvatu Frýdku-Místku 

a souvisejících staveb
- Celková modernizace a rekonstrukce regionálních silnic II. a III. třídy

Železniční doprava bude vždy tvořit ekologičtější alternativu k dopravě 
silniční, což je zvlášť podstatné v Moravskoslezském kraji, jehož životní 
prostředí je silně zasaženo ekonomickými aktivitami a intenzitou silniční 
dopravy. Kromě modernizace a elektrifi kace stávajících tratí budou reali-
zovány takové projekty, které přispějí k lepší využitelnosti a dostupnosti 
železniční dopravy pro osobní i nákladní dopravu a také ke zvýšení kultury 
cestování vlakem a tím k vyšší atraktivitě železniční dopravy pro cestující. 
Jedná se například o projekty:

- Optimalizace a elektrizace úseku trati Ostrava-Kunčice – Frýdek-Místek – 
Valašské Meziříčí, včetně zdvojkolejnění úseku Frýdek-Místek – Vratimov

- Funkční kolejové napojení Letiště Leoše Janáčka Ostrava v Mošnově na 
II. železniční koridor a regionální dopravní systém, pro osobní i náklad-
ní dopravu
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- Nasazení nových železničních vozových jednotek do systému regionální 
dopravy Moravskoslezského kraje

- Elektrifi kace trati Opava – Krnov 

V posledních letech byly investovány významné veřejné fi nanční prostřed-
ky do rozvoje Mezinárodního letiště Leoše Janáčka Ostrava. Pro dokon-
čení procesu jeho modernizace budou realizovány takové aktivity, které 
zvýší jeho využitelnost pro nákladní dopravu, umožní pohyb velkých leta-
del a zabezpečí bezpečné fungování letiště při předpokládaném zvýšení 
intenzity provozu. Zároveň budou podporovány aktivity, které přispějí ke 
zvyšování počtu destinací s přímým spojením s Ostravou.

Vzhledem k tomu, že silniční doprava se významným způsobem podílí na 
zhoršování stavu životního prostředí v kraji, je nezbytné, aby významnější 
podíl na přepravě osob připadal na hromadnou přepravu osob na úkor in-
dividuální automobilové dopravy. K tomu povede dokončení realizace re-
gionálního dopravního systému, zabezpečujícího tarifní i dopravní integra-
ci všech druhů hromadné dopravy, časové návaznosti, možnosti parkování 
a budování přestupních terminálů v místech zvýšené dopravní poptávky. 
Jedním z konkrétních projektů je Revitalizace přednádražního prostoru 
Ostrava-Svinov.
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Kvalita ovzduší v  kraji je dlouhodobě nejhorší v  celé 
ČR, a to i přesto, že se zde nachází velká území CHKO 
Beskydy, Jeseníky a Poodří. Nejhorší situace z pohle-
du kvality ovzduší je v  aglomeraci velkých měst na 
Ostravsku, kde se nachází těžký průmysl a  znečiště-
ní ovzduší podporuje intenzivní doprava a také lokál-
ní topeniště. Danou situaci se kraj snaží zlepšit podpo-
rou ekologizace průmyslových a energetických zdro-
jů, podporou instalace environmentálně šetrnějších 
spalovacích kotlů v  domácnostech, rozvojem envi-
ronmentálně příznivé energetické infrastruktury, vý-
sadbou izolační zeleně nebo zvýšení četnosti úklidu 
komunikací ve správě silnic Moravskoslezského kra-
je. Nezbytné bude pokračování zahájené spolupráce 
s partnery z Polska, vzhledem k prokázaným přeshra-
ničním vlivům na kvalitu ovzduší v kraji.

Další prioritní oblastí na úseku životního prostředí je ře-
šení nakládání s komunálním odpadem vznikajícím na 
území kraje. Zde se počítá s realizací klíčového projek-
tu Krajského integrovaného centra využívání komunál-
ních odpadů. V oblasti využívání komunálních odpa-
dů budou pokračovat projekty Intenzifi kace oddělené-
ho sběru využití komunálních odpadů včetně obalové 

4.4 Podstatně zlepšit kvalitu 

ovzduší v kraji a rozvíjet 

technické podmínky nezbytné 

pro kvalitní životní prostředí
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složky a Rozvoj sběru použitých elektrozařízení.

Kraj bude rovněž pokračovat v realizaci projektů, ve-
doucích ke zlepšování kvality zejména povrchových 
vod na území kraje a čištění městských odpadních vod. 

V  rámci tohoto cíle budou podporována systémová 
i konkrétní opatření péče a ochrany přírodního prostře-
dí kraje. Projekty vedoucí k posílení biologické rozma-
nitosti na úrovni stanovišť a druhů, a snížení antropo-
genních vlivů na přírodu a krajinu, včetně získání ma-
xima informací o přírodním prostředí, například pod-
porou Krajského informačního centra. Bude uplatňo-
ván princip integrovaného plánování a  realizace zá-
měrů v  oblasti ochrany přírodního prostředí, v  rám-
ci Krajinných integrovaných plánů rozvoje (KIPR) 
Jeseníky a  Beskydy nebo realizací chybějících prv-
ků územního systému ekologické stability (ÚSES) dle 
územních plánů obcí. Další podpora je směřována na 
protierozní opatření, výsadbu melioračně zpevňují-
cích dřevin a komplexní revitalizace říčních toků, rozvoj 
Geoparků Jeseníky a Podbeskydí. V oblasti zemědělství 
bude pokračovat podpora regionální produkce potravin 

4.5 Podporovat druhovou 

rozmanitost, ekologicky 

stabilní krajinu včetně 

postindustriální a udržitelné 

zemědělství 4444
ěru použitých elektrozařízení.í
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a také její spotřeba v místě produkce, například v rámci 
programu Regionální potravina.

K  vyřešení neuspokojivého stavu životního prostředí 
v kraji nebudou stačit pouze restriktivní opatření vůči 
velkým znečišťovatelům z podnikové sféry nebo zása-
hy investičního charakteru vedoucích ke snížení emi-
sí škodlivých látek. V  mnoha případech lze zlepšení 
dosáhnout pouze změnou myšlení a  chování obyva-
tel kraje a jejich zodpovědnějším přístupem k životní-
mu prostředí. Na to je možné působit využitím již exis-
tujících a osvědčených metod ekologického vzdělává-
ní, výchovy a osvěty, především mezi dětmi a mláde-
ží. Dalším příkladem může být přijímání dobrovolných 
závazků a dohod v rámci EMAS, systému environmen-
tálního řízení, nebo místní Agendy 21, tvorba a obno-
va naučných stezek nebo rozvoj Jednotného infor-
mačního a  komunikačního systému ochrany přírody 
v Moravskoslezském kraji.

4.6 Rozvíjet kulturu chování, 

odpovědnosti a ohleduplnosti 

k životnímu prostředí
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Rozvoj jednotlivých složek integrovaného záchranného 
systému byl v předchozích letech cílem významného 
objemu investic. Po dokončení krajského integrované-
ho bezpečnostního centra je třeba pokračovat v dal-
ších aktivitách, jako je například zvyšování bezpečnos-
ti v dopravě či zkvalitňování podmínek zázemí a tech-
nického vybavení složek IZS ze strany kraje, což vý-
razně přispěje k lepší spolupráci složek a vytvoří před-
poklad zvládnutí mimořádných událostí na vyšší úrov-
ni, jako jsou například povodně. Nezbytnou součástí 
účinné povodňové ochrany je včasná informovanost 
účastníků ochrany před povodněmi i široké veřejnos-
ti a preventivní opatření. Příkladem může být realiza-
ce Digitálního povodňového plánu Moravskoslezského 
kraje. Konkrétním příkladem protipovodňové ochrany 
je výstavba Protipovodňové nádrže Nové Heřminovy. 
Dále je připravována výstavba integrovaného výjez-
dového centra v  Českém Těšíně; technicko-výcviko-
vé základny v Ostravě-Hranečníku a hasičské stanice 
v Novém Jičíně.

4.7 Zlepšit bezpečnost, 

ochranu zdraví a majetku 

obyvatel kraje a jeho území

444
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Nedostatek elektrické energie se v posledních letech 
stal bariérou jak pro příchod některých investorů, tak 
pro rozvojové aktivity stávajících fi rem v  kraji. Tento 
problém bude řešen posílením kapacity přenosové sítě, 
napájené z konvenčních zdrojů. Je také nezbytné snížit 
energetickou náročnost veřejných budov a také objek-
tů, využívaných pro výrobu a další podnikatelské akti-
vity, k tomu jsou určeny následující připravované pro-
jekty a aktivity: 
- Energetická soběstačnost budov v  majetku 

Moravskoslezského kraje 
- Snižování energetické náročnosti budov v majetku 

veřejných institucí
- Podpora snižování energetické náročnosti techno-

logií a objektů v podnikatelském sektoru

Moravskoslezský kraj je vzhledem ke své průmyslové 
historii regionem s  nejvyšším počtem nevyužívaných 
průmyslových areálů – brownfi eldů – v České republice. 
Tento fakt a také neuspokojivý stav životního prostředí 
v kraji jsou důvody pro umístění maximálního možné-
ho počtu nových ekonomických, ale i dalších rozvojo-
vých aktivit právě v těchto lokalitách. Výhodou kraje je 

4.8 Rozšířit, modernizovat 

a lépe využívat energetické 

zdroje a rozvodné sítě

4.9 Vrátit lidem k užívání 

brownfi eldy včetně 

nevyužívaných objektů
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4.10 Rozvíjet kvalitu života 

v sídlech kraje v souladu 

se zásadami moderního 

a zodpovědného urbanismu

skutečnost, že významná část brownfi eldů se nachází 
v blízkosti center měst a v dalších atraktivních místech 
s dobrou dopravní dostupností. Konkrétním projektem 
je Rozvojová zóna Hrušov v Ostravě, ale na revitalizaci 
a nové využití čeká řada dalších lokalit, například v pro-
storu Karviná–Havířov–Orlová.

Moravskoslezský kraj se vyznačuje hustou sítí měst, ze-
jména pak v centrální průmyslové aglomeraci kraje. To 
si vyžaduje specifi cký přístup k řešení rozvoje takto ur-
banizovaného prostoru. Je proto nezbytné podporo-
vat rozvoj měst jako přirozených a  integrujících cen-
ter regionů a podporovat vytváření kompaktní sídelní 
struktury se smíšenými funkcemi. K realizaci rozvojo-
vých aktivit by měly být v maximálně možné míře vy-
užívány staré průmyslové areály. Příkladem může být 
Revitalizace území po hornické činnosti v  prostoru 
Karviná–Havířov–Orlová včetně projektů rozvoje vol-
nočasového vyžití v tomto území. Zároveň bude využí-
ván integrovaný přístup k plánování a realizaci rozvoje 
městského i venkovského prostoru.4444

namná část brownfi eldů se nachází 
měst a v dalších atraktivních místech

dostupností. Konkrétním projektemem 
Hrušov v Ostravě, ale na revitalizacilizaci 
řada dalších lokalit, například v pro-d v pro-
řov–Orlová.

raj se vyznačuje hustou sítí měst, ze-stou sítí měst, ze-
ální průmyslové aglomeraci kraje. Toaglomeraci kraje. To 
cký přístup k řešení rozvoje takto ur-řešení rozvoje takto ur-
storu. Je proto nezbytné podporo-roto nezbytné podporo-
ko přirozených a  integrujících cen-zených a  integrujících cen-

porovat vytváření kompaktní sídelní at vytváření kompaktní sídelní 
nými funkcemi. K realizaci rozvojo-mi funkcemi. K realizaci rozvojo-
ly být v maximálně možné míře vy-y být v maximálně možné míře vy-

myslové areály. Příkladem může být myslové areály. Příkladem může být 
mí po hornické činnosti v  prostoru í po hornické činnosti v  prostoru 
Orlová rlová včetně projektů rozvoje vol-včetně projektů rozvoje vol-
v tomto území. Zároveň bude využí-tomto území. Zároveň bude využí-
ístup k plánování a realizaci rozvojeup k plánování a realizaci rozvoje 
vského prostoru.ého prostoru.
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Dostatečné pokrytí území kraje informační a komuni-
kační infrastrukturou je nezbytnou podmínkou toho, 
aby obyvatelé kraje mohli v co největší míře využívat 
moderní způsoby komunikace s úřady a další výhody 
elektronické komunikace. K tomu patří především po-
krytí kraje vysokorychlostním internetem, pozornost je 
třeba zaměřit na prozatím nedostatečně pokryté loka-
lity. Nápomocna by tomu měla být Strategie budování 
ICT infrastruktury. Při rozvoji informační a komunikační 
infrastruktury bude podporováno využití nejmoderněj-
ších technologií. Kromě realizace účinných technických 
řešení budou podporovány také aktivity, které zajistí, 
aby obyvatelé kraje byli schopni využívat všech mož-
ností, které moderní prostředky elektronické komuni-
kace nabízí.

4.11 Zajistit rozvoj informační 

a komunikační infrastruktury

4444
Dostatečné pokrytí Dosta
kační infrastrukturoukační 
aby obyvatelé kraje aby o
moderní způsoby komode
elektronické komunielektr
krytí kraje vysokoryckrytí k
třeba zaměřit na protřeba 
lity. Nápomocna by tlity. Ná
ICT infrastrukturyICT in . Př
infrastruktury bude pinfrast
ších technologií. Kromších te
řešení budou podpořešení
aby obyvatelé kraje aby o
ností, které moderníností, 
kace nabízí.kace n

4.114.11 Zajistit rozvoj informační  Zajistit rozvoj informační 

a komunikační infrastrukturya komunikační infrastruktury
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Zákaznický přístup, pro-
fesionalita a  odpověd-
nost – tyto parametry ne-
zbytné pro úspěch fi rem 
v  tržním prostředí bude 
Moravskoslezský kraj pro-
sazovat i  ve správě věcí 
veřejných. Spolu s partner-
ským přístupem a  aktiv-
ním vedením procesu stra-
tegického plánování a jeho 
realizace se kraj zaměří na 
zjednodušování a transpa-
rentnost administrativních 
procesů, využití nástrojů e-

-governmentu a aplikaci moderních forem personální-
ho rozvoje lidí ve veřejné správě. Zároveň je nezbyt-
né systematicky pracovat na zlepšování image kra-
je a zvyšování pocitu sounáležitosti jeho obyvatel se 
svým regionem.

Efektivní správa 

věcí veřejných
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Historickým vývojem došlo v našem kraji ke stavu, kdy 
se většina ekonomických aktivit ovlivňujících životní 
úroveň, rozvinutost infrastruktury či dostupnost pra-
covních příležitostí a vzdělání odehrávala v průmyslové 
části kraje, především na Ostravsku. Moravskoslezský 
kraj bude realizovat citlivou regionální politiku a cíle-
nými intervencemi podpoří rovnoměrnější rozvoj na 
celém svém území. Tento cíl bude naplněn Realizací 
dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje ven-
kova Moravskoslezského kraje v  letech 2010–2020 
a Podpora tvorby územních plánů obcí. Kraj se také 
zaměří na podporu socioekonomicky znevýhodněných 
oblastí kraje a také na podporu systému destinačního 
managementu v turistických oblastech kraje.

Strategická poloha Moravskoslezského kraje v soused-
ství partnerských regionů v Polsku a na Slovensku ote-
vírá kraji široké možnosti spolupráce v  nejrůznějších 
oblastech. Pro realizaci a fi nancování některých rozvo-
jových aktivit je tato spolupráce přímo nezbytná. Na 
základě založeného evropského uskupení pro územní 
spolupráci (ESÚS) TRITIA, je hlavním projektem zalo-

5.1 Zajistit rovnoměrnější 

rozvoj kraje ve všech jeho 

částech

5.2 Posílit přeshraniční 

a zahraniční spolupráci kraje 

a spolupráci se sousedními 

regiony ČR
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žení Finančního nástroje ESÚS TRITIA, naplňovaného 
z prostředků EU, který má sloužit k fi nancování kon-
krétních projektů v rámci přeshraniční spolupráce. 

Prostřednictvím projektů jako jsou E-government 
Moravskoslezského kraje a Elektronická spisová služ-
ba Moravskoslezského kraje dojde ke zlepšení organi-
zace veřejné správy, zjednodušení přístupu k informa-
cím, odstranění nadbytečné administrativy, usnadnění 
styku občana s úřady, ale také k lepší komunikaci uvnitř 
institucí veřejné správy jak na krajské, tak na městské 
a obecní úrovni. Také rozvoj lidských zdrojů ve veřej-
né správě a samosprávě je jednou z důležitých oblas-
tí, která podmiňuje profesionální a  kvalitní výkon na 
úrovni obcí a krajů, a bude proto podpořen projekty, 
jako je Vzdělávání zaměstnanců územní veřejné sprá-
vy Moravskoslezského kraje.

5.3 Zajistit efektivní výkon 

a zvýšit profesionalitu veřejné 

správy v kraji
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Změna image regionu, o kterou kraj dlouhodobě usiluje, 
bude podpořena odpovídajícími marketingovými akti-
vitami zaměřenými na turisty ze všech perspektivních 
destinací, investory a potenciální studenty regionálních 
vysokých škol, ale také na obyvatele kraje a podnika-
tele v kraji působící, například marketingovými projek-
ty v oblasti cestovního ruchu. Kromě atraktivity kraje 
pro návštěvníky z vnějšku chceme posílit pocit souná-
ležitosti obyvatel a podnikatelů s krajem a vnímání kra-
je jako místa atraktivního pro život, práci i  návštěvu. 
Do některých aktivit je důležité zapojit významné fi r-
my v kraji, které si uvědomují svou společenskou zod-
povědnost vyplývající z jejich významu pro ekonomiku 
i image kraje.

5.4 Zlepšit image kraje 

navenek i dovnitř
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Tato publikace stručně shrnuje zásadní výstupy Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje 
na léta 2009–2020 pro potřeby širšího obeznámení veřejnosti s tímto dokumentem. Celý 
dokument je dostupný z http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/rk_srk_9-20.html ve 
struktuře:

1. ÚVOD

1.1  Defi nice a účel zpracování 
1.2  Struktura strategie 
1.3  Organizace a postup zpracování strategie
1.4  Aktualizace 2011 – důvody a způsob zpracování
1.5  Vazba na další strategické dokumenty

2. STRATEGIE 
2.1  Rozvojová vize a poslání 
2.2  Globální strategické cíle 
2.3  Specifi cké strategické cíle 

3. IMPLEMENTACE 
3.1  Realizace a monitoring 

4. PŘÍLOHY

4.1  Manažerský souhrn
4.2  Analýza klíčových rozvojových charakteristik Moravskoslezského kraje (analytická 

část strategie)
4.3  Mapování názorů na současný stav a rozvojové potřeby Moravskoslezského kraje
4.4 Přehledy členů expertních skupin a zpracovatelského týmu
4.5  Seznam zkratek

Financováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
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