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Společné setkání firem s vedením  

MSK a města 
 

Třinec 
 

 



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: 



Cíl 1: Lépe propojit podnikání s Vědou 

a výzkumem ke zvýšení úspěšnosti 

našich firem 

MSIC   

Podnikavější a 

zaměstnanější kraj 

Špičkové inovační centrum 

Péče o rozvoj inovačního ekosystému MSK 

Zajištění intenzivnějšího propojení 

podnikatelské a akademické sféry 

Podpora začínajících i fungujících firem 

Komunikace se zahraničními 

firmami/potencionálními investory do VaV 

Specializované poradenské služby na míru 

Rozvoj sdílených laboratoří 

 



Podnikavější a 

zaměstnanější kraj 

Cíl 2: Přívětivé podmínky k rozvoji 

podnikání pro stávající i nově příchozí 

investory 

 

Databáze podnikatelských nemovitostí 

Podpora investičních příležitostí v MSK 

Aftercare 

Problematika brownfieldů 

Pravidelná setkání zástupců kraje  

s podnikateli 

Vyhlášení soutěže Lady Business,  

Konference Invest MORE  

Konference pro starosty měst a obcí 

 

MSID   



Cíl 3: Zajistit informace o nabídce 

a poptávce na trhu práce  

Koordinace činností hlavních aktérů na trhu 

práce v MSK 

Zvýšení míry zaměstnanosti v regionu 

Realizace projektů schválených v rámci OP 

Zaměstnanost  

Aktivní účast v pozici koordinátora v programu 

„Duální vzdělávání“ 

MS Pakt zaměstnanosti 

Podnikavější a 

zaměstnanější kraj 

Spolupráce škol a zaměstnavatelů v MSK  

V roce 2017 podepsáno Memorandum o 

duálním vzdělávání 



Bohatší kraj 

Cíl: Zajistit dostatečné zdroje pro 

spolufinancování užitečných EU 

projektů 

Strategie hospodářské restrukturalizace – 

schválen Akční plán Strategie pro ÚK, MSK, 

A KVK (RESTART), který by měl urychlit 

proces hospodářské restrukturalizace 

 

Kraj doposud předložil žádosti o dotaci  

z evropských prostředků k 94 projektům 

za cca 3,2 mld. Kč. Z toho zatím 75 projektů 

za 2,2 mld. Kč realizováno nebo schváleno 

 

Příprava na programové období EU 2021+ 

 

Aktivity v programovém období  

2014 - 2020 



Děkuji za pozornost. 

www.invest-msr.com 


