
VIZE 2024 
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Strategické projekty  

pro Moravskoslezský kraj 



Podnikavější a zaměstnanější kraj 

Lépe propojíme podnikání s vědou a výzkumem ke zvýšení 

úspěšnosti našich firem na světových trzích – nabídneme k tomu 

špičkové Moravskoslezské inovační centrum. 

 

Vytvoříme přívětivé podmínky k rozvoji podnikání, jak pro již 

fungující firmy, tak pro přicházející investory – rozvineme služby 

agentury MS Invest. 

 

Zajistíme informace o nabídce a poptávce na trhu práce a jejich 

využití pro kariérové poradenství i vzdělávání obyvatel – využijeme  

MS Pakt zaměstnanosti. 

Posuneme se mezi 3 nejlepší kraje v ČR  
(mimo Prahu) v ekonomické výkonnosti  
a podnikavosti 
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Vzdělanější kraj 

Zaměříme se na zvyšování kvality a aktuálnosti vzdělávání ve 

všech školách a vzdělávacích organizacích na území kraje. 

 

Specificky podpoříme rozvoj technického školství a vybudujeme 

moderní oborová centra pro technické vzdělávání. 

 

Zlepšíme rozvoj dovedností pro život a práci ve 21. století, jako je 

komunikace v angličtině, podnikavost nebo využívání moderních 

technologií. 

Chceme být nejlepším krajem  
v řízení kvality vzdělávání  
a v jeho propojování s praxí 



Chytřejší kraj 

Využijeme výhody nových technologií pro zkvalitnění života 

obyvatel a návštěvníků. 

 

Inteligentní a ekologická doprava, energetické úspory, eHealth a 

telemedicína, debyrokratizace … 

 

ICT infrastruktura a Open Data 

Budeme lídrem České republiky  
ve využívání konceptu 
Smart region pro občany. 
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Čistější kraj 

Zasadíme se o snižování emisí na úroveň platných limitů  

V aglomeraci OV-FM-KA a udržíme kvalitu ovzduší v dalším území. 

 

Snížíme množství biologicky rozložitelných odpadů na skládkách. 

 

Vytvoříme program „Čistý MS kraj“, včetně soutěže  

„Čistá obec v MS kraji“. 

Překonáme image kraje  
s mimořádně znečištěným  
ovzduším. 



Atraktivnější kraj 

Podpoříme rozvoj znevýhodněných částí kraje – Karvinska,  

Bruntálska a Vítkovska. 

 

Lépe využijeme turistický potenciál kraje – rozmanitost krajiny  

a výhodnou polohu u hranic s Polskem a Slovenskem. 

 

Zlepšíme spolupráci s Ostravou při budování atraktivit  

nadregionálního významu pro obyvatele i návštěvníky kraje. 

Získáme pověst místa skvěle  
vybaveného pro aktivní život obyvatel  
i jako lákav turistický cíl. 
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Koaliční program pro Moravskoslezský kraj 
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