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Zavedli jsme systém 

environmentálního řízení a auditu 

Podpora měst a obcí – dlouhodobé cíle 

 

vytvářet příznivé podmínky pro rozvoj obcí a 
měst  

 

podporovat rozvoj znevýhodněných částí kraje 
(zejména Karvinska, Bruntálska/Krnovska a 
Vítkovska) 

 

 

 

 



Zavedli jsme systém 

environmentálního řízení a auditu 

Podpora měst a obcí – dotační programy 

Zaměřujeme se na podporu příznivých podmínek pro rozvoj obcí a měst 
v MSK. 

 

Každoročně vyhlašujeme programy zaměřené na podporu obnovy a rozvoje 
venkova a snížení finanční náročnosti při realizaci EU projektů 
(vypracování projektové dokumentace; kofinancování vlastního podílu 
příjemce) 

 

Dotační programy pro rok 2017/2018: 

 Program obnovy a rozvoje venkova 

 Program na podporu přípravy projektové dokumentace 

 Program podpory financování akcí s podporou EU pro obce a města 
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environmentálního řízení a auditu 

Podpora měst a obcí – individuální dotace 

 

V rámci přímé dotační podpory poskytuje Moravskoslezský kraj také 
individuální dotace na budování průmyslových zón a infrastruktury: 

 

Město Bruntál 

Dotace „Rozvoj průmyslové zóny Bruntál - Sever“ ve výši 10.000.000 Kč 

 

Město Krnov 

Dotace na kontaminační průzkum území po bývalé slévárně ve výši 
237.000 Kč 
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environmentálního řízení a auditu 

Cestovní ruch v Moravskoslezském kraji 

 

 

Stručná statistika: 

 

 

 

 

 
      Zdroj: ČSÚ 

 

 
 

 

2012 2013 2014 2015 2016 

698.746 698.211 703.009 775.047 822.875 

545.718 540.988 542.734 595.002 641.464 

153.028 157.223 160.275 180.045 181.411 
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Podpora rozvoje cestovního ruchu v rámci 
dotací – dotační programy 

 

 Podpora systémů destinačních managementů turistických 
oblastí 

 Úprava lyžařských běžeckých tras v MSK 

 Podpora cestovního ruchu v MSK (v minulosti Podpora 
turistických oblastí v MSK) 

 Podpora technických atraktivit v MSK 

 Podpora turistických informačních center v MSK 



Zavedli jsme systém 

environmentálního řízení a auditu 

Prezentace kraje na veletrzích a akcích 
v rámci ČR a zahraničí 

 veletrh Holiday World, Praha 
 

 Jizerská 50 – Liberec 
 

 veletrh Dovolená a Region, Lázeňství Ostrava 
 

 víkendové akce FAJNEHO LÉTA na TECHNOTRASE 
 

 cyklozávody v rámci projektů Beskydská a Jesenická magistrála 
 

 běžecké závody v rámci projektů Beskydská a Jesenická magistrála 
 

 Gastrofestival „Jak šmakuje Moravskoslezsko“ 

 veletrh ITF Slovakiatour Bratislava 

 WTM London 

 prezentace na veletrzích a akcích podporující cestovní ruch v partnerských regionech MSK např. na 

Slovensku,  v Polsku, v Rusku apod. 
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environmentálního řízení a auditu 

Moravskoslezský kraj pomohl: 
 

 vybudovat trailové tratě na Bílé 

 podpořit provoz lodní dopravy na Slezské Hartě 

 vybudovat a proznačit skitouringové trasy v Beskydech 

 opravit „Valečkový sál“ na chatě Prašivá 

 vypravit Mikulášský vlak pro děti z dětských domovů 

 podpořit rozvoj Dolní oblasti Vítkovic 
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environmentálního řízení a auditu 

 brožura „Sport a relax“ 

 závody o pohár Jesenické a Beskydské magistrály 

 gastrofestival „Jak šmakuje Moravskoslezsko“ 

 dotisk map Jesenické a Beskydské magistrály 

 brožuru technických atraktivit 

 

Připravujeme 



Zavedli jsme systém 

environmentálního řízení a auditu 

Jaké území můžeme oslovit  
v okruhu 150 km od Ostravy? 

Moravskoslezský  

= 1.213 tis. obyvatel 

Okr. Olomouc, Přerov a Prostějov  

= 474 tis. ob 

Okr. Vsetín, Kroměříž a Zlín  

= 442 tis. ob  

Opolské vojvodství  

= 1.037 tis. ob 

Slezské vojvodství  

= 4.654 tis. ob 

Malopolské voj.  

= 3.279 tis. ob 

Žilinský kraj  

= 690 tis. ob 

Potenciál pro náš kraj 
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DĚKUJI ZA POZORNOST 
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