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Setkání s regionálními partnery  

Pod názvem Inovace: motor rozvoje kraje proběhlo dnes v Ostravě další z řady setkání 
náměstka Mariana Lebiedzika s regionálními partnery, které již tradičně 
pořádá Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Pro větší motivaci a inspiraci k získávání 
prostředků z fondů EU se zástupcům inovačních firem, představitelům vysokých škol 
a výzkumným institucím prezentovaly konkrétní dotační příležitosti včetně aktuálních 
projektů. Poprvé byly veřejně prezentovány výsledky průzkumu podmínek inovačních 
aktivit, který provedla Agentura pro regionální rozvoj ve více než sto dvaceti firmách 
Moravskoslezského kraje.   

Náměstek Marian Lebiedzik upozornil, že se kraj snaží vytvářet příznivé podmínky pro 
spolupráci firem, univerzit a výzkumných ústavů.  Za hlavní problém ale označil bariéry 
spolupráce mezi akademickou a podnikovou sférou: „V rámci realizace nově schválené 
regionální inovační strategie se budeme snažit tyto nedostatky eliminovat a docílit, aby 
fungovalo široké partnerství firem a institucí zabývajících se výzkumem,“ doplnil náměstek.    

Podle průzkumu podmínek inovačních aktivit, který provedla ARR v Moravskoslezském kraji, 
vyplynulo, že existuje silný inovační potenciál v tradičních i v nových perspektivních 
odvětvích jakými jsou například informační technologie. „Hlavní výzvou pro náš průmysl je 
zvyšovat přidanou hodnotu produktů vzhledem k sílící konkurenci zemí s nízkou cenou 
pracovní síly. V  tom má pomoci regionální inovační strategie, která má podněcovat 
spolupráci firem s univerzitami a výzkumnými ústavy. Jde o to, aby naše produkty byly 
uplatnitelné na zahraničních trzích a nebyly snadno nahraditelné výrobky 
z nízkonákladových zemí,“ zdůraznil David Pawera. Pro názornější představu použil příklad 
z hutnictví. „Pokud budou hutnické firmy vyrábět převážně standardní druhy železa a oceli, 
nemohou být dlouhodobě konkurenceschopné na zahraničních trzích. Hlavní výzvou je tedy 
postupný přesun k technologicky náročnějším ušlechtilým typům oceli. Know-how už v kraji 
existuje, jen je třeba ho efektivněji využít.“ Z průzkumu mimo jiné vyplynulo, že se 
Moravskoslezský kraj potýká s nedostatkem malých a středních inovačních podniků. Jedním 
z úkolů pro ARR bude nabídnout pomoc při zakládání a rozvoji těchto firem.  

Ředitelka ARR Petra Chovanioková upozornila na nedostatečné využívání možností 
získávání prostředků z fondů EU nejen v oblasti výzkumu, vývoje a inovací: „Podle poslední 
analýzy míry čerpání peněz se Moravskoslezský kraj podílí zhruba 10,7 procenta, což je při 
celkovém počtu sedmi regionů NUTS 2 neuspokojivý výsledek. Proto vítáme každou 
příležitost, kdy můžeme informovat o aktuálních možnostech čerpání a konkrétních 
dotačních příležitostech i projektech.“  

 


