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Společné setkání firem s vedením MSK 

a obce 
 

Karlova Studánka 
 

 



Priority v MSK  

2016-2024 

 



Dokončení hospodářské  

transformace  

  

Podpora a propojení 

Zlepšení  
ţivota 

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: 



Podpora podnikání  

a investic 



Dotační podpora  

podnikatelských subjektů 

Podpora podnikatelských subjektů 

v regionu ve všech fázích podnikání 

(doplňkově k evropským nebo 

národním zdrojům) 

Dotační programy pro rok 2018: 
 

Podpora podnikání v MSK 

(Alokace celkem 8 mil. Kč) 
 

 

Podpora stáţí studentů ve firmách  

(Alokace celkem  5 mil. Kč) 
 

 



Program Podpora podnikání 

v MSK 

 

Témata podpory:  

Startup Voucher (začínající podnikatelé) 

TechArt (spolupráce inovativců a kreativců) 

InnoBooster (inovační management) 

 

Alokace:  8 mil. Kč 

 

Vyhlášení:  12.6.2018 

 

Ţadatel:  malý a střední podnik, OSVČ 

 

Příjem ţádostí:  16. 7. – 27. 7.  

 

Kontakt:  adam.skava@msk.cz 
 

 

V roce 2017 

podpořeno celkem  

13 subjektů ve výši 

3 mil. Kč 

mailto:adam.skava@msk.cz


Program Podpora stáţí ţáků  

a studentů ve firmách – 

vyhodnocení  

 

 
Alokace:   5 mil. Kč (neinvestice) 

 

Ţadatel:   Malý, střední i velký podnik z MSK 

 

Výše dotace:  Max. 300.000 Kč/ žadatel 

Výše podpory :  70 % malý a střední podnik, 50 % velký  

   podnik 
 

Příjem ţádostí:  v současné době uzavřen 

Doba realizace: 1. 4. 2018 – 30. 6. 2019 
 

Uznatelné nákl.: Odměna DPČ, DPP – mentor, student,  

   zákonné  odvody, cestovné a další…  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

V roce 2018 přijato 46 projektů za 

6.226.800 Kč 

 

vyřazeno 7 projektů 

 

navrţeno podpořit 38 projektů za 

4.964.800 Kč 

 

podpořeno 15 ţáků SŠ a 81 

studentů VŠ! 



Dotační podpora  

měst a obcí  

Dotační programy  

pro rok 2018 (alokace): 

 
 

Podpora obnovy a rozvoje venkova  

Moravskoslezského kraje (POV) - 25 mil. Kč 

 

Program na podporu přípravy  

projektové dokumentace (PPD) - 20 mil. Kč 

 

Program podpory financování akcí 

realizovaných  

v rámci evropských a národních zdrojů 

(PKOFIN) - 40 mil. Kč 

 

Finanční nástroj JESSICA - aţ 200 mil. Kč 
 

Podpořené projekty 2015-2018 

(v mil. Kč) 

Pozn.: PKOFIN – výzva do 31.11.2019 

8,8 

21,1 

26,8 
29,2 

19,6 
15,6 

11 

17,5 

36 35 

2015 2016 2017 2018

POV PPD PKOFIN



Finanční nástroj JESSICA II 

MSK připravuje 2. etapu poskytování 

zvýhodněných úvěrů na rozvojové projekty 

 
 

Uvaţovaná 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 

 

 

V současné době probíhá mapování absorpce 

a nastavování podmínek a parametrů 

 

 



Podpora regionálního 

rozvoje v okrese 

Bruntál 

Příprava a realizace projektů ze 

strany MSK z prostředků EU  

v oblasti školství, sociální, 

zdravotnictví, dopravy aj. celkem 

za 7,67 mld. Kč (169 projektů) 

Z toho v okrese Bruntál: 

cca 748 mil. Kč 
 

 

Odvětví  

(počet projektů) 

Předpokládané výdaje 

(tis. Kč) 

Školství (13) 261 302 

Zdravotnictví (5) 233 792 

Doprava (3) 120 537 

Kultura (1) 119 686 

cestovní ruch (1) 6 450 

životní prostředí (3) 6 000 

CELKEM (26) 747 767 



Podpora cestovního ruchu 



Podpora cestovního 

ruchu 

Cíl: Lépe vyuţít turistický potenciál 

kraje – rozmanitost krajiny a výhodnou 

polohu 

prezentace kraje v zahraničí a na domácí půdě 

realizace vlastních projektů (přeshraniční,  

technotrasa, elektrokola, olympijské festivaly, 

gastrofestivaly, spolupráce 4 moravských krajů, 

tvorba propagačních materiálů) 

Podpora významných akcí (TBEX, sportovní akce) 

ESUS TRITIA (příhraniční a mezinárodní spolupráce 

v oblasti rozvoje turismu v příhraničí) 

Rozvoj spolupráce na Arabském poloostrově 

(lázeňská a medicínská turistika) 

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 

PD – cyklostezka Slezská Harta, traily 

Vlaky Mikroregion Hvozdnice 

TROFEO Niké Jeseníky 

Provoz historických vlaků (Osoblaha) 

Podpora dětského lyžování v Jeseníkách 

Dřevěné a ledové Pustevny 

Turistické značení KČT 

Podpora Dolní oblasti Vítkovic 
 

 

 



Gastrofestival  

Karlova Studánka  

11. 8. 2018 

 

 
Gastronomické speciality 

Autentický pocit 

Srovnání kuchyní 

Trendy v jídle 

Regionální produkty 

Originální zážitek 

 

Bohatý hudební program 

Doprovodný program pro děti 

Kyvadlová doprava 



2012 
rok 

Ubytování 

700 000 

2017 
rok 

Ubytování 

900 000 

2020 
rok 

Ubytování 

1 000 000 



14 % 

Těšínsko 

27 % 

Ostravsko 

29 % 

Beskydy 

3 % 

Poodří 

8 % 

Opavsko 

19 % 

Jeseníky 



Děkuji za pozornost. 

www.invest-msr.com 


