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Nový projekt přinese finance do konkrétních míst  

Agentura pro regionální rozvoj ve spolupráci s Moravskoslezským krajem uspořádala 
ve čtvrtek 23. září  2010 pro starostky a starosty seminář, který byl věnován analýze 
„Návrh řešení socioekonomicky znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje“ 
spolufinancovaného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního 
rozpočtu ČR. 
 
Tato analýza se realizuje v rámci projektu „Rozvoj kompetencí strategického, procesního a 
projektového řízení a kvality“, podaného Moravskoslezským krajem do Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a má za cíl lépe zacílit nástroje finanční podpory 
do nejvíce znevýhodněných oblastí s přesnou lokalizací konkrétních míst. „Cílem analýzy je 
získání analytických výstupů umožňujících provést porovnání jednotlivých oblastí kraje, 
identifikaci socioekonomicky znevýhodněných oblastí, a navrhnout řešení, kterými lze situaci 
v jednotlivých subregionech řešit,“ řekl vedoucí analýzy Jan Beneš.  Počítá se s aktivním 
zapojením zástupců obcí, mikroregionů i podnikatelů, kteří budou ve vzájemné koordinaci 
s krajem navrhovat konkrétní řešení. K jednotlivým návrhům dostanou příležitost vyjádřit se 
obce a formou veřejného projednání také občané. Finální podoba dokumentu by měla být 
známa v únoru 2011.  

„Už při přípravě dokumentu Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009-2016 
jsme si uvědomovali, že vnější konkurenceschopnost kraje není dosažitelná bez toho, aby i 
uvnitř jeho hranic rozvoj probíhal pokud možno rovnoměrně.  V reakci na tento stav jsme 
proto začali řešit, jak rozvoj těchto oblastí co nejdříve nastartovat, a to nejen prostřednictvím 
přímé finanční podpory kraje, ale i prostřednictvím zainteresovanosti aktérů v jednotlivých 
oblastech, bez jejichž nasazení se i sebelépe nastavené nástroje finanční podpory mohou 
minout svým účinkem,“ vysvětlil náměstek hejtmana Marian Lebiedzik.  

Účastníci setkání se seznámili s dotačními programy kraje určenými ve prospěch měst a 
obcí na příští rok a možnostmi podpory regenerace brownfields na území kraje. Projektový 
manažer Jiří Vozňák přítomné ujistil, že agentura může konkrétně pomoci s celou řadou 
administrativních úkonů například s přípravou žádosti o dotaci z dotačních titulů, připravit 
komplexní servis v podobě přípravy, realizace a administrace projektových záměrů a zajistit 
servis pro výběrová řízení.   

 

 
 


