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Setkání k rozvoji Osoblažska 

 



Priority v MSK  

2016-2024 

 



Dokončení hospodářské  

transformace  

  

Podpora a propojení 

Zlepšení  
života 

Zajištění  
zdrojů 

Strategie hospodářské  

restrukturalizace ÚK,  

MSK a KVK 

zlepšení podmínek  

pro kvalitní život 

zajištění 

dostatečných zdrojů 

pro spolufinancování 

užitečných EU 

projektů 

vzdělávání,  

podnikání  

a zaměstnanosti 



MSID      
(podpora investičního 

prostředí MSK) 

MSIC    
(podnikání a inovace) 

MS PAKT 
ZAMĚSTNANOSTI 
(podpora zaměstnanosti) 

Partnerský trojúhelník: 



Aktuální informace  

z oblasti regionálního rozvoje 



Dotační podpora  

měst a obcí  

Dotační programy  

pro rok 2019 (předpokládaná alokace): 

 
 

Podpora obnovy a rozvoje venkova  

Moravskoslezského kraje (POV) - 25 mil. Kč 

 

Program na podporu přípravy  

projektové dokumentace (PPD) - 15 mil. Kč 

 

Program podpory financování akcí realizovaných  

v rámci evropských a národních zdrojů (PKOFIN) - 

48 mil. Kč 

 

Podpořené projekty 2015-2018 

(v mil. Kč) 

Pozn.: PKOFIN – výzva do 31.11.2019 
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Dotační podpora  

podnikatelských subjektů 

Dotační programy pro rok 2019 

(předpokládaná alokace): 
 

Podpora podnikání v MSK 

(13 mil. Kč) 
 

 

Podpora stáží studentů ve firmách  

(5 mil. Kč) 
 

 



Finanční nástroj JESSICA II 

MSK připravuje 2. etapu poskytování 

zvýhodněných úvěrů na rozvojové projekty 

 
 

Možná témata podpory: 
 

Městské/kvaziměstské průmyslové zóny 

Bydlení (Nové zóny pro bydlení, startovací byty) 

Sportovní zařízení 

Parkování ve městech včetně chytrých řešení 

Startovací dílny/kanceláře 

Infrastruktura cestovního ruchu 

MS EPC  

Technická a dopravní infrastruktura 

 

 

Předpokládaný termín vyhlášení 12/2018 

 

 



Dotační program  

pro znevýhodněné oblasti 
Příprava dotačního programu pro 

„znevýhodněné oblasti“ v MSK 
 

Cílem je posílit zaostávající sociální a ekonomický 

rozvoj 

Předpokládaná alokace 20 mil. Kč 

Vyhlášení 1-2-/2019 

 

Uvažovaná témata podpory: 

 
Nákup a rekonstrukce nevyužívaných nemovitostí 

Vybavení nevyužívaných nemovitostí pro účely 

nájemního bydlení v majetku obce 

Dopravní obslužnost 

Drobná dopravní infrastruktura 

Vybavení nevyužívaných nemovitostí pro lokální 

podnikatelské mikrozóny  v majetku obce  

…. 

 

 



Dotační podpora 

regionálního rozvoje 

Osoblažska 

Individuální dotace - příklady 
 

Projektová dokumentace na rekonstrukci zámku 

v Jindřichově (2,1 mil.) 

 

Parkoviště u ZUŠ Městu Albrechtice (600 tis.) 

 
 

 

 



Podpora cestovního ruchu 



Podpora cestovního 

ruchu 

Cíl: Lépe využít turistický potenciál 

kraje – rozmanitost krajiny a výhodnou 

polohu 

Propagace MSK a jeho aktivit v ČR i v zahraničí  

Realizace vlastních projektů (technotrasa, 

elektrokola, Yoga Point) 

Podpora významných akcí (TBEX, gastrofestivaly, 

sportovní akce) 

Spolupráce s ostatními regiony v ČR i zahraničí 

Tvorba propagačních a prezentačních materiálů 

 

Aktivity: 



Dotační podpora 

rozvoje cestovního 

ruchu 

Dotační programy  
 

Podpora systémů destinačních 

managementů turistických oblastí  

Úprava lyžařských běžeckých tras v MSK 

Podpora cestovního ruchu v MSK 

(agroturistika, lázně, vodáctví) 

Podpora technických atraktivit v MSK 

Podpora turistických informačních center 

v MSK 

 

CELKEM: 30,5 mil. Kč 
 

 

 



Dotační podpora 

rozvoje cestovního 

ruchu 

Individuální dotace - příklady 
 

Pořízení velkokapacitní lodě na Slezskou Hartu 

(14 mil.) 

Provoz historických vlaků (7 mil.) 

Zázemí pro návštěvníky Slezské Harty (1 mil.) 

Vlaky Mikroregion Hvozdnice (600 tis.) 

Lávka přes řeku v Bohušově (500 tis.) 

Odpočinkový a relaxační park v Slezských 

Pavlovicích (300 tis.) 

TROFEO Niké Jeseníky (200 tis.) 
 

 

 



Děkuji za pozornost. 

www.invest-msr.com 


