
   

TISKOVÁ ZPRÁVA 
Čtvrtek 8. srpna 2013 
 
MORAVSKOSLEZSKY KRAJ A DOTACE Z OP EU: ZA PRVNÍ PŮLROK VÍCE  
PENĚZ DO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, MODERNIZACE ŽELEZNIC A SILNIC  A 
DALŠÍHO ZATEPLOVÁNÍ KRAJSKÝCH ŠKOL A NEMOCNIC   
 
Výrazné plánované investice do modernizace železnice v úseku Studénka-Mošnov, 
rekonstrukce frýdlantského železničního nádraží, schválení projektu další 
modernizace silnice 1. třídy z Ostravy do Opavy, ekologická opatření v Třineckých 
železárnách nebo 121 nových schválených projektů na ekologické nakládání s odpady 
- to vše zvýšilo v prvním pololetí podíl čerpání evropských dotací v Moravskoslezském 
kraji na 14,7 % v ČR. Kraj samotný nastartoval další zateplování škol, nemocnic a 
jiných veřejných budov. 
 
Zjistila to Agentura pro regionální rozvoj, která pro kraj 2x ročně zpracovává analýzy a 
upozorňuje na možnosti, které ještě do konce plánovacího období žadatelé mají (přehledně 
na www.jestejesance.cz).  „V posledních dvou letech obecně vzrostl zájem o dotace do 
zlepšení životního prostředí ze strany velkých podniků – znečišťovatelů, v posledním 
sledovaném období byly schváleny také náročné projekty na výraznou modernizaci železnice 
a silnic, což znamenalo opět více peněz z Evropské unie směřujících do kraje – kraj se už 
v tématických operačních programech dostal na čerpanou sumu vyšší než 75 miliard, 
přičemž do konce roku 2012 to bylo něco přes 57 miliard korun,“ řekla ředitelka ARR Petra 
Chovanioková. (pozn. Čísla jsou mimo ROP spravovaný Úřadem regionální rady, tématické 
OP spravují ministerstva) 
 
„Kraj samotný například pokračuje v zateplování svých škol a dalších veřejných budov – 
nově jsme začali s více než desítkou projektů na školách a na řadu přišly i domy pro seniory 
nebo nemocnice v Karviné a Havířově. V budoucnu nám tyhle investice ušetří desítky 
miliónů korun na energiích,“ řekl náměstek hejtmana Martin Sikora a připomněl, že kraji se 
v rámci Regionálního operačního programu podařilo právě v uplynulém půlroce dostat 
miliardu korun na další modernizaci vlastních silnic 2. a 3. třídy. „To je asi nejvýraznější náš 
projekt v ROPu za poslední rok a umožní nám opravu téměř čtvrtiny našich cest,“ řekl.  
„Úspěšné byly letos v kraji v rámci tematických programů ministerstev elké firmy s opatřeními 
na zlepšení životního prostředí: Třinecké železárny získaly na dva projekty odprášení 
provozů z EU více než miliardu korun – každý z nich bude stát okolo 800 miliónů korun. O 44 
na celkových 121 stoupl počet úspěšných programů na ekologické nakládání s odpady. Mezi 
největší nové projekty patří například instalace nové technologie získávání využitelných 
složek z komunálních odpadů v OZO Ostrava za 129 miliónů korun, evropská dotace bude 
38 miliónů. Řadu menších projektů realizují obce, města nebo firmy, a to především na 
rozvoj a modernizaci sběrných dvorů, nakládání s bioodpady nebo výstavbu 
kompostáren,“doplnil náměstek hejtmana Sikora.  
 
„Stále pracujeme na přípravách nového plánovacího období a najdeme cestu tak, aby kraj 
mohl čerpat maximum možného i po roce 2014, zájemci se s postupem mohou seznámit na 
stránkách www.sance2020.cz, stránky připravujeme také v naší agentuře,“ doplnila ředitelka 
ARR Petra Chovanioková. 
 
 
 



   

Informuje: 
 
Za ARR  
ředitelka Petra Chovanioková 
 
Agentura pro regionální rozvoj 
Na Jízdárně 7, Ostrava  
Tel.: +420 595 691 262  
 
Za MS kraj náměstek hejtmana Martin Sikora 
 
 
 
Pro ARR zpracovala 
Šárka Swiderová, mediální poradkyně ARR, GSM 604 238 789 – další info případně 
zprostředkuji a prosím mne necitovat – jen paní ředitelku či pana náměstka 
 
 
 


