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Inovační fi rma roku, StartUp Harvest, Brokerage Event, 

inovační tour, vzdělávací projekt Kompetence pro inova-

ce, kulaté stoly, setkání vedení kraje s obcemi atd. Za-

ostřeno bylo vždy na inovace v určitém oboru. To je jen 

malý výčet aktivit ARR v končícím roce.

Inovacím podřizuje tradičně Agentura pro regionální roz-

voj programovou náplň i orientaci služeb pro klienty, ať už 

je to vzdělávání, nebo jiný servis – pro kraj například pra-

covala na podkladech pro čerpání dotací do roku 2020. 

V právě končícím roce ale nastartovala ARR také nové 

aktivity a projekty, které se setkaly s velkým ohlasem.

„V rámci naplňování Regionální inovační strategie jsme 

zorganizovali pilotní akci StartUp Harvest, kde mladé 

fi rmy našly své investory. Akci považujeme za velmi pří-

nosnou a chceme v tom pokračovat a rozšířit možnosti. 

Podruhé jsme pořádali soutěž Inovační fi rma roku, ten-

tokráte obohacenou o účast velkých podniků, což se 

ukázalo jako velmi dobré. Naši lidé organizovali inovační 

výjezdy jak po centrech u nás, tak v zahraničí – podnětný 

byl třeba výjezd do Zlína nebo německého Freiburgu, do 

střediska institutu Fraunhofer. Načerpali jsme inspiraci 

pro naši práci a umožnili i výměnu zkušeností a navázá-

ní kontaktů například expertům z univerzit, fi rem nebo 

nemocnic v regionu,“ doplnila ředitelka Chovanioková. 

MILNÍKY ARR 2014:
STARTUP HARVEST, PODPORA 
INOVACÍ, SERVIS KRAJI, 
PODNIKATELŮM A OBCÍM

Rok 2014 byl pro ARR rokem plným inovací, ať už doslova, nebo přeneseně 
- posunem realizovaných aktivit a projektů na vyšší úroveň směrem k lepším 
službám klientům, mezi které kromě svého akcionáře – Moravskoslezského 
kraje, tradičně patří menší a střední firmy, které sledují trendy a kladou důraz 
na inovace, obce, školy nebo odborná pracoviště. Inovace ve všech podobách 
mají trvale zelenou.

pokračování na str. 2
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SYSTEMS A JAP TRADING
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Agentura pro regionální rozvoj byla letos hybatelkou vy-

tvoření biotechnologického klastru na základě podnětů 

vzešlých z evropského projektu ETTBio (zaměřeno na 

efektivní transfer biotechnologií mezi evropskými špič-

kovými pracovišti). Inovační potenciál ukázal i letošní 

Brokerage Event orientovaný na ochranu obyvatel a kri-

zové infrastruktury – tady jsme opravdu špičkou mezi 

záchranáři nejen v Evropě. „Důraz klade i na možnost 

vzdělávání a sami organizujeme pro menší a střední fi r-

my bloky seminářů a workshopů na téma kompetence 

pro inovace,“ upřesnila Hana Myšková z ARR.

V roce 2014 vyvrcholily tři projekty na podporu technic-

kého vzdělávání u žáků základních škol. Tady se ARR 

zaměřila na řemesla, stavebnictví a elektrotechniku 

a zapojila žáky i do mezinárodního projektu s velkou 

soutěží. „Projekty Řemesla nás baví, Technika nás baví 

a Česko-Slovensko má technický talent končí, další 

budeme moci rozjet až podle možností, které nám dá 

Evropská unie od příštího roku. Našich workshopů se 

ale účastnily tisíce žáků škol z kraje, máme výborné 

ohlasy – snažili jsme se vždy přiblížit technické obory 

spíše jako hru,“ řekla ředitelka Chovanioková.

ARR se dlouhodobě věnuje mapování brownfi elds v kraji 

a jejich nabízení investorům, i letos navíc umožnila agen-

tura starostům a odborníkům výjezd na téma regenerace 

ploch po těžbě nebo těžkém průmyslu pro další podni-

kání. „Starosty jsme zavedli na východ regionu, předsta-

vili jsme jim úspěšné projekty v Jablunkově, venkovskou 

zónu v Třanovicích a nový Industrial areál Dukla v Haví-

řově,“ shrnul za ARR Jiří Piskorz.

Letošní rok byl přípravným rokem pro další plánovací 

období unie - agentura spoluvytvářela pro kraj strate-

gické plány tak, aby region dokázal vyčerpat maximum 

možného. „V polovině roku jsme vytvořili tzv. Absorpční 

mapu, což je systém, který ukazuje, jak je kraj na nové 

období připraven a umožní pak monitorovat úspěšnost 

čerpání,“ sdělil Jiří Štěpán z ARR. 

Letos se završil také tříletý projekt TECHNO TRASA 

a akce s názvem FAJNE LÉTO, které měly turisty nalákat 

právě k návštěvě technických atraktivit v regionu. Rozje-

ly se také nové aktivity destinačního managementu tak, 

aby do kraje jezdilo více turistů také ze zemí, které se 

dosud orientovaly spíše jen na Prahu – z Ruska, Anglie, 

Francie a dalších evropských zemí.

EDITORIAL
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máme za sebou další rok a druhý ročník soutěže o Inovační fi rmu roku v kraji. Letos jsem ráda, že 

jsme spolu s krajem zapojili do soutěže i velké fi rmy. Konkurence byla velká a je naprosto jasné, že 

náš kraj je v mnoha oborech ve světě špičkou. Jen toho prostě nejsou denně plné noviny: některé 

zúčastněné fi rmy o publicitu spíše nestojí, přesto nabízejí světu ojedinělé technologie a produkty.

Je moc dobře, že tady takové fi rmy máme, je dobře, že je i naše soutěž pomáhá zviditelnit. Slav-

nostní setkání 4. listopadu v Ostravě bylo pro nás velmi příjemné a rozhodně chceme v podobných 

aktivitách pokračovat.

Náš kraj je krajem inovací a chceme, aby se o tom vědělo.

PŘEJI DOBRÝ ROK 2015 – AŤ JE TO ROK PLNÝ NOVÝCH PODNĚTŮ!

Petra Chovanioková
ředitelka Agentury pro regionální rozvoj, a.s.

MILNÍKY ARR 2014: STARTUP HARVEST, PODPORA 
INOVACÍ, SERVIS KRAJI, PODNIKATELŮM A OBCÍM

KALENDÁŘ AKCÍ PODÍVEJTE SE NA WWW.ARR.CZ
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„Důraz klademe i tady na možnost vzdělávání a sami 
organizujeme pro menší a střední firmy bloky seminářů 
a workshopů na téma kompetence pro inovace,“ 
upřesnila ředitelka ARR.
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Skokanem roku s největším meziročním nárůstem ve tří-

dění je Nový Jičín. To jsou výsledky jubilejního 10. roč-

níku krajské soutěže měst a obcí na podporu třídění 

odpadů pod názvem „O keramickou popelnici“, kterého 

se zúčastnilo 299 obcí a měst Moravskoslezského kra-

je. Soutěž každoročně organizuje Moravskoslezský kraj 

s Autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s. 

Mezi městy obsadily druhou a třetí příčku Třinec a Opa-

va. Velké Hoštice a Raškovice následovaly hned za Tro-

janovicemi mezi obcemi do pěti tisíc obyvatel a v kate-

gorii menších obcí se na druhém místě umístila Lhotka 

a třetí je obec Roudno. 

V samotné soutěži se hodnotilo především množství 

vytříděných odpadů na jednoho obyvatele a počet tří-

děných komodit na území jednotlivých obcí a měst. 

Hodnoceno bylo období od 2. poloviny roku 2013 do 

konce 1. poloviny roku 2014. 

„Moravskoslezský kraj vynakládá na podporu třídění 

ročně statisícové částky. Obce a města s nejlepšími vý-

sledky si výborně vedou dlouhodobě, ale těší mne, že 

si také kraj celkově opět polepšil v porovnání s ostat-

ními kraji. Na jednoho obyvatele Moravskoslezského 

kraje připadá více než 18 kilogramů vytříděného papíru, 

10,5 kilogramů plastu, více než 10 kilogramů skla a té-

měř čtvrt kilogramu nápojových kartonů. V součtu je 

to tedy více než 39 kg vytříděného odpadu na občana 

kraje v hodnoceném období. Přitom třeba v roce 2005 

to bylo jen něco přes 20 kilo,“ uvedl náměstek hejtmana 

Daniel Havlík. 

„Městům a obcím Moravskoslezského kraje bylo po-

skytnuto více než 700 nových barevných kontejnerů na 

tříděný odpad v celkové hodnotě převyšující čtyři milio-

ny korun tak, aby třídění bylo stále pohodlnější,“ sdělila 

regionální zástupkyně společnosti EKO-KOM, a.s. Eva 

Drimlová.  Aktuálně mohou občané Moravskoslezského 

kraje využívat více než 21 tisíc kontejnerů k třídění papí-

ru, skla, plastu, nápojových kartonů a kovů. 

Stále lepších výsledků dosahuje kraj také v třídění jiných 

komodit – elektra, nebezpečných odpadů. K recyklaci 

například odevzdali lidé z regionu v uplynulém roce tak-

řka čtyři tisíce tun vysloužilých elektrospotřebičů, tady 

je kraj už druhý v republice. 

 Výborně si vedou především ve Frýdlantě nad Ostra-

vicí, Hlučíně, Raškovicích 

a Háji ve Slezsku. Zástupci 

uvedených měst a obcí si 

přijeli pro ocenění za první 

místo v soutěži s názvem 

„O keramické sluchátko“. 

Tu již pátým rokem vy-

hlašuje kolektivní systém 

ASEKOL a.s. ve spolupráci 

s Moravskoslezským kra-

jem. Zatímco Frýdlant nad 

Ostravicí je v třídění elektra 

premiantem mezi městy, 

Raškovice zvítězily v ka-

tegorii obcí do dvou tisíc 

obyvatel. Do Háje ve Slez-

sku putuje trofej za první 

místo v kategorii mezi ob-

cemi nad dva tisíce obyva-

tel. Hlučín pak získal primát 

v třídění drobného vyslou-

žilého elektra do červených 

kontejnerů.  

Možnosti bezplatně ode-

vzdat objemné elektro-

spotřebiče a elektrické 

nástroje využili lidé nejvíce 

v Tvrdkově, Ostravě a opět 

ve Frýdlantě nad Ostravicí. 

Představitelé těchto měst a obcí během slavnostního 

vyhlášení převzali ocenění v obdobné soutěži s ná-

zvem „Elektrooskar“ pořádané kolektivním systémem 

ELEKTROWIN a.s. ve spolupráci s Moravskoslez-

ským krajem. V tomto případě se jedná o první ročník 

v rámci Moravskoslezského kraje. Obec Tvrdkov na 

Rýmařovsku je nejlepším sběračem objemného elekt-

ra v kategorii obcí do pěti tisíc obyvatel a Frýdlant nad 

Ostravicí je na prvním místě mezi městy nad pět tisíc 

obyvatel. V Ostravě pak lidé vytřídili absolutně největší 

množství elektra. 

TŘÍDĚNÍ OPADŮ V KRAJI SE STÁLE 
ZLEPŠUJE NEJEN V TRADIČNÍCH 
KOMODITÁCH

Čtyřprocentní nárůst množství vytříděného odpadu za rok a postup z desá-
tého na deváté místo kraje v republice. Mezi městy nad pět tisíc obyvatel 
třídí nejlépe v Hradci nad Moravicí, mezi obcemi do pěti tisíc uspěly nejlépe 
Trojanovice a do tisíce obyvatel Nová Pláň.

Městům a obcím Moravskoslezského kraje bylo 
poskytnuto více než 700 nových barevných kontejnerů 
na tříděný odpad v celkové hodnotě převyšující čtyři 
miliony korun

rmw://www.ekokom.cz/
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Firmy Varroc Lighting Systems a JAP TRADING jsou vítězi druhého ročníku soutěže Inovační fi rma roku v MSK. Velký výrobce kom-

ponentů pro automobilový průmysl zaujal jak laiky, tak odbornou porotu unikátním světlometem pro malosériový Volkswagen a malá 

rodinná fi rma z Bystřice u Třince pak přesvědčila svým novým zařízením pro čištění kovů v metalurgii.

INOVAČNÍ OSKAR LETOS ZA UNIKÁTNÍ SVĚTLA PRO 
MALOSÉRIOVÝ VŮZ A RAFINAČNÍ ROTOR 

Soutěž byla určena živnostníkům, ma-

lým, středním a nově také velkým fi r-

mám, které mohly přihlásit své inova-

tivní výrobky, technologie či služby s již 

patrnými výsledky na trhu. Stejně jako 

v loňském roce byl zájem fi rem velký 

a do soutěže se přihlásilo 27 fi rem s 29 

projekty. O titul inovační fi rmy v katego-

rii malých a středních fi rem bojovalo 20 

společností a v kategorii velkých fi rem 

jich pak bylo sedm.

Inovační fi rmou roku v kategorii velký 

podnik se podle odborné komise stala 

společnost Varroc Lighting Systems za unikátní osvětlení 

pro malosériový Volkswagen. V kategorii malých a střed-

ních podniků se v konkurenci 19 dalších fi rem prosadila 

fi rma JAP TRADING z Bystřice s rafi načním rotorem. Jde 

o zařízení, které míchá hliník a zbavuje ho interních plynů 

a dalších nežádoucích příměsí. Letos poprvé mohla své-

ho favorita vybrat i laická veřejnost, u té zvítězila rovněž 

fi rma Varroc Lighting Systems z Šenova u Nového Jičína.

Ceny na večeru 4. listopadu převzali vítězové z rukou 

hejtmana kraje Miroslava Nováka, jeho náměstka Marti-

na Sikory a ředitelky Agentury pro regionální rozvoj Petry 

Chovaniokové. „Soutěž je jednou z cest, jak opět zvidi-

telnit náš region jako oblast, kde mají inovace zelenou 

a kde působí fi rmy se světovými úspěchy, o nichž ale 

veřejnost až tak moc neví,“ řekl hejtman Miroslav Novák.

Letošní vítěz v kategorii velký podnik je původem česká 

fi rma s 135letou historií, má 2350 zaměstnanců. Firma 

Varroc Lighting Systems patří k největším zaměstnavate-

lům regionu Novojičínska. Hlavní činností je výzkum, vývoj 

a výroba světlometů a zadních svítilen na vozy různých 

značek. Do letošní inovační soutěže přihlásila světlomety 

pro malosériový vůz Volkswagen. „Je to především vel-

ké ocenění a motivace pro naše zaměstnance, kteří tohle 

dokázali. Je to potvrzení toho, že jsme špičkou v oboru,“ 

komentoval cenu manažer podniku Mi-

lan Křižák. 

Vítězem v kategorii malý a střední pod-

nik se stala fi rma JAP TRADING. Spo-

lečnost z Bystřice u Třince byla založena 

v roce 1993 a v posledních dvou letech 

se intenzivně snaží proniknout do oblas-

ti vývoje a výroby grafi tových výrobků 

pro metalurgii barevných kovů. Vítězný 

nový typ rotoru byl uveden na trh v po-

lovině roku 2012. 

Druhé místo v kategorii velký podnik 

získala Fakultní nemocnice Ostrava s buněčnou terapií, 

určenou k léčbě pacientů ohrožených amputací konče-

tin (hlavně diabetiků). Třetí místo obsadil VÚHŽ s no-

vým digitálním hladinoměrem - zařízení slouží k měření 

výšky hladiny oceli při odlévání. Druhé místo v kate-

gorii malých a středních fi rem získala ostravská spo-

lečnost KVADOS s revolučním mobilním informačním 

systémem myAVIS® NG. Mobilní informační systém je 

nový v řadě ohledů jak po procesní, technické, tak po 

funkční stránce. Třetím oceněným v kategorii malých 

a středních podniků je AVE INNOVATION se softwaro-

vým produktem PresentiGO. Jedná se o aplikaci pro 

tablety a mobilní telefony, která obchodníkům v terénu 

umožní atraktivněji a lépe prodávat hlavně prostřednic-

tvím interaktivních a 3D prezentací. Mezi zákazníky pa-

tří například výrobce gynekologických křesel Borcad, 

fi rma ale už má zákazníky i v USA. „Zhodnotila se naše 

roční tvrdá práce a určitě cenu investujeme do další 

kampaně,“ komentoval za fi rmu Adam Mrštík.

CENY INOVAČNÍ FIRMA ROKU ZÍSKALY 
VARROC LIGHTING SYSTEMS A JAP TRADING

V letošním roce Moravskoslezský kraj společně s Agenturou 
pro regionální rozvoj již podruhé pořádal soutěž Inovační firma 
Moravskoslezského kraje.

Kompletní seznam všech přihlášených firem
je k dispozici na webových stránkách
http://inovacnifirma.rismsk.cz/.

rmw://inovacnifirma.rismsk.cz/
rmw://www.rismsk.cz/
rmw://inovacnifirma.rismsk.cz/
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Zatím spíše neformální spolupráce založená na výsledcích evropského 
projektu ETTBio (efektivní transfer biotechnologií) se stala základem
vzniku moravskoslezského biotechnologického klastru.

Agentura pro regionální rozvoj a zástupci Třineckých železáren a VŠB-
TUO sbírali zkušenosti v Německu. Navštívili prestižní německý výzkumný 
institut Fraunhofer, konkrétně jeho pobočku ve Freiburgu zabývající se 
materiálovým výzkumem. 

„Na dvou přípravných jednáních jsme řešili možné 

oblasti spolupráce, chceme zapojit maximum vyso-

koškolských pracovišť, ale také podniků, které se za-

bývají biotechnologiemi a využívají je. Vůdčím subjek-

tem by měla být Fakultní nemocnice Ostrava, kde už 

mají špičkové výsledky ve využívání biomedicínských 

postupů,“ řekl expert ARR David Pawera, který vznik 

klastru zajišťuje.

Členové klastru budou zejména spolupracovat na 

výzkumu, vývoji a inovacích spojených s biotechno-

logiemi, vzájemně konzultovat legislativu a navenek 

vystupovat jednotně vůči zákonodárcům. Samozřej-

mostí je možnost sbírání mezinárodních zkušeností 

a navazování spolupráce, rozvoj lidských zdrojů a také 

marketing biotechnologií v Moravskoslezském kraji.

Mezi zakládajícími členy už jsou kromě zmíněné fa-

kultní nemocnice také dvě ostravské vysoké školy, 

Státní zdravotní ústav v Ostravě a biotechnologic-

ký park 4MEDI, výrobce protetických pomůcek ING 

Corporation z Frýdku-Místku nebo oborově zaměřené 

instituce v Polsku a na Slovensku.

Jednání se týkala především výzkumu a vývoje tradič-
ních i nových progresivních materiálů. Cílem bylo defi -
novat konkrétní nové výzkumné projekty, v rámci nichž 
lze využít stávající know-how německé i české strany 
a společně tak dospět ke zlepšení vlastností stávají-
cích materiálů, případně přispět k vývoji zcela nových 
pokrokových materiálů včetně sofi stifi kovaných tech-
nologií pro jejich další analýzy a testování. Samotnému 
celodennímu jednání předcházela poměrně detailní pří-
prava spočívající v důkladném rozboru aktivit v oblasti 
materiálového výzkumu u obou stran s cílem najít spo-
lečné oblasti zájmu tak, aby samotné jednání mělo co 
nejefektivnější průběh. 

Německé a české organizace se dohodly na přípravě 
a následné realizaci společných výzkumných projektů 
v oblasti vysoce odolných stabilních ocelí, testování 
životnosti materiálů pomocí metody malých vzorků, 
výroby speciálních ocelí pro testovací procesy v institu-
tu Fraunhofer, designu a testování válcovaných trubek 
a řetězových článků, sintrování a modifi kace chemické-
ho složení materiálů a zátěžových zkoušek – odolnosti 

materiálu proti korozi (s využitím vodíku). 

Tyto výzkumné projekty se budou ucházet o fi -
nancování z Česko-německého mezivládního 
programu pro podporu spolupráce ve výzkumu 
a vývoji, případně z programu Evropské komi-
se Horizont 2020. „Nepochybně přispějí ke 
zvýšení konkurenceschopnosti nejen zúčast-
něných organizací, ale budou mít také pozitivní 
dopad na další rozvoj ocelářského, energetic-
kého a automobilového průmyslu v Moravsko-
slezském kraji,“ řekl Radek Hermann z Třinec-
kých železáren.

Cesta se uskutečnila na základě naplňování Regionální 
inovační strategie Moravskoslezského kraje, k němuž 
byla Moravskoslezským krajem pověřena Agentura pro 
regionální rozvoj. V minulosti byli experti i zástupci fi rem 
a vysokých škol na exkurzi ve Výzkumném a vývojo-
vém centru Hyundai v německém Rüsselsheimu a na 
návštěvě Mechatronického klastru v Linci v Horním Ra-
kousku. Inovační tour jsou v plánu i v příštím roce.

AGENTURA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
POLOŽILA ZÁKLADY 
BIOTECHNOLOGICKÉHO KLASTRU

INOVACE SI VYMĚNÍ NĚMEČTÍ
A ČEŠTÍ METALURGOVÉ

aké

i.

fa-

www.ettbio.eu

rmw://ettbio.eu/
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Počítáte s pokračováním zavedených akcí?
Po úspěšném prvním ročníku StartUp Harvestu, 

kde jsme mladým fi rmám z našeho kraje pomoh-

li najít investory či mentory, chceme akci pořádat 

opět. Měla letos velký ohlas a už vím, že spo-

lupráce u některých účastníků běží. Finance na 

rozjezd podnikání se u nás hledají těžko, banky 

se rizik bojí, takže najít partnera je náročné i pro 

někoho, kdo má výborný nápad i podnikatelský 

záměr. Kromě toho je to zase krok ke zviditelnění 

kraje jako regionu s inovačním potenciálem.

Podobně se už stává tradiční soutěž o nejlepší 

inovační fi rmu kraje, je dobře, že jsme ji rozšířili 

o velké podniky. Na inovace jsou zaměřeny i vý-

jezdy, které pořádáme pro experty z vysokých 

škol, specializovaných pracovišť či fi rem. Těší-

me se na výměnu zkušeností mezi byznysmeny, 

ale jsme rádi, že můžeme přispět i ke vzdělávání 

v inovacích v malých a středních fi rmách. 

Pořádáte Brokerage Event také inovačně zaměřený, 
jaký bude ten nejbližší?
Budeme se věnovat mechatronice, což je relativně nový 

technický obor, je průnikem elektrotechniky, elektroniky, 

mechaniky a rozvíjí se velmi dynamicky a inovace tam 

stoprocentně mají zelenou. Opět chceme představit na 

konferenci především užitečnost a přínos oboru pro 

praktický život. Konferenci uspořádáme na jaře. 

Trvale pracujete na mapování brownfi elds v kraji, 
letos jste přidali pasportizaci ve spolupráci s VŠB-
-TUO a zástupcům veřejné správy umožnili výjezd…
Ano, obojí nás čeká opět, i když trochu jinak. Paspor-

tizace proběhne dvakrát, smyslem je projít se studen-

ty určitou oblast, kde jsou brownfi elds. Zjišťujeme vše 

o těch existujících, ale hledáme i další lokality vhodné 

pro podnikání a databázi tak rozšiřujeme. Studenti VŠB-

-TUO v tom byli na podzim velmi aktivní.

V roce 2015 budeme spolupracovat s Regionální rozvo-

jovou agenturou Jihomoravského kraje a právě brown-

fi elds budou tématem dvou společných akcí – konfe-

rence na jihu Moravy a výjezd po BRF  u nás v kraji, 

předběžně je v plánu Novojičínsko.

Máte v plánu i jednu úplnou novinku…
Chceme uspořádat soutěž o podnikatelku roku v našem 

kraji. Obecné soutěže se pořádají pravidelně, málokdy 

se tam objeví ženská tvář. Chceme vytipovat úspěšné 

ženy, nejspíše zapojíme i veřejnost, a představíme je ši-

roké veřejnosti v našem kraji i v republice. Podrobnosti 

zatím nebudu prozrazovat, na začátku roku 2015 bude 

formát jasný.

ŘEDITELKA PETRA CHOVANIOKOVÁ:

ARR I NADÁLE
PODPORUJE INOVACE 

Inovace ve všech pádech a kombinacích a dobrý servis pro veřejnou sprá-
vu, to je rok 2015 viděný očima Agentury pro regionální rozvoj. „Máme 
nové plány, ale chceme dále vylepšovat ten servis, který dobře funguje. 
Například opět uspořádáme setkání náměstka hejtmana kraje se starosty 
obcí, bude příležitost je seznámit s možnostmi čerpání dotací, podporou 
podnikání a servisem, který kraj a my pro obce děláme,“ řekla ředitelka 
ARR Petra Chovanioková.

www.arr.cz

rmw://arr.cz
rmw://arr.cz
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24%

17%
34%

25%

AdWords Francie

23%

24%
20%

23%
10%

AdWords Velká Británie

30%

19%23%

28%

12%

23%

10%

45%

10%

Beskydy s batohem na zádech

Beskydy očima Leoše Janáčka

Za historií Slezska a duchovním
bohatstvím Moravských bratří
Česko– pivní velmoc v srdci Evropy

Za čistým vzduchem a minerální vodou
do lázní v srdci Evropy

15%
13%

26%

Česko není jen Praha
Morava a Slezsko na tři způsoby
Region plný chutí a zážitků
Relax a zábava na východě

19%

18%

5%
23%

35%

YouTube Francie

YouTube Velká Británie Facebook Velká Británie

Facebook Francie

46%

„Několikrát do roka pořádáme poznávací propagační 

pobyty pro zástupce cestovních kanceláří, vydáváme 

mapy, průvodce. Nejvíce turistů k nám jezdí ze Sloven-

ska, Polska, Německa, Ruska, Itálie a Rakouska,“ připo-

mněl náměstek hejtmana Ivan Strachoň.

Agentura pro regionální rozvoj spolu s Moravskoslez-

ským krajem v poslední říjnové dekádě prezentovala 

region před ruskou klientelou. Vybraní zástupci ruských 

médií a reprezentanti významných cestovních kanceláří 

pak byli pozváni k účasti na poznávací cestě po atraktiv-

ních místech MS kraje. Skupina navštívila místa tradiční 

i méně obvyklá: Hukvaldy, Štramberk, Dolní Vítkovice, 

Kopřivnici, Karlovu Studánku, hotely Troyer nebo čela-

denskou Miuru. Ruská klientela se stále soustředí spíše 

na Prahu nebo Karlovy Vary, nalákat Rusy do Beskyd 

a za krásami našeho kraje si vzalo za své všech šest zde 

působících destinačních managementů. 

Získat zájem ukrajinských turistů byl cíl listopadového 

tripu, kterého se zúčastnili zástupci pěti ukrajinských 

cestovních kanceláří z kyjevské oblasti. Byla pro ně 

připravena ucelená nabídka pobytů v ukrajinském jazy-

ce. Zájem o poznávání evropských zemí včetně České 

republiky ze strany ukrajinský turistů dlouhodobě roste 

a je umocněn i aktuálním politickým vývojem na Ukra-

jině. Rozdíly mezi ukrajinskou a ruskou klientelou jsou 

především v množství fi nancí, které jsou ochotni během 

svého pobytu utratit, ukrajinští turisté jsou na rozdíl od 

těch ruských skromnější a spořivější.

Kampaň cílená na Francouze a Brity byla realizována na 

internetu od června do srpna, propagovány byly webové 

stránky speciálně vytvořené pro jednotlivé cílové země 

tak, aby jejich obsah zaujal potenciální návštěvníky na-

šeho regionu. Pro ty zde byly připraveny náměty na po-

znávací pobyty spolu s odkazy na cestovní kanceláře 

a návštěvníci stránek si tak mohli zakoupit pobyt v na-

šem regionu on-line. „Reklamní model byl zaměřen na 

předem vytipované skupiny, platba za propagaci je pak 

realizována až za uživatele, který skutečně vstoupí na 

webové stránky. Využili jsme řady nástrojů: internetový 

vyhledávač Google, sociální síť Facebook, videoportál 

Youtube, klasická bannerová zobrazovací kampaň pak 

byla realizována na cestovatelských webech Opodo 

a Edreams,“ uzavřel Jiří Vzientek z ARR. 

Moravskoslezský kraj přitahuje rok od roku více turistů ze zahraničí. Láká je 
příroda, rádi poznávají chráněné oblasti, technické památky, relaxují v láz-
ních, ale taky k nám jezdí za adrenalinovými zážitky, kuchyní a pivem.

KRAJ LÁKÁ TURISTY NA
LÁZNĚ, ADRENALIN I PIVO

www.msregion.cz

„Britům zase u nás při tour na začátku května chutnalo pivo v minipivovarech, 
Francouzi chtěli program pro mladé rodiny s dětmi – poznávací pobyty zaměře-
né na místní atraktivity i kuchyni. Kampaň cílená na Francouze a Brity má také 
posílit postavení Letiště Leoše Janáčka jako vstupní brány do regionu,“ shrnul 
další propagační akci Jiří Vzientek z Destinačního managementu MS kraje.

rmw://www.msregion.cz
rmw://www.msregion.cz
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Řemesla měly děti možnost poznat během dvaceti 

exkurzí, sedmi třídenních tvůrčích dílen zorganizo-

vaných v Jeseníkách, nebo na řemeslném jarmarku 

s osmi stanovišti – stánky řemeslníků. „Na dílnách se 

nám vystřídalo 280 dětí, jarmarku se zúčastnilo 265 

žáků a hostila jej partnerská Základní škola Raškovi-

ce. Jarmark děti nadchnul, mohly si na stáncích i něco 

vyrobit a odnést domů, zajímavé pro ně bylo vykování 

si železného klínku.

V týmech děti také stavěly soutěžní „pokoj snů“, při 

jeho výrobě si zkusily opracovat různé druhy materiálů, 

vložily do modelu kreativitu, vkus, nápady a především 

svou vlastní zručnost,“ přiblížila projektová manažerka 

ARR Zuzana Bardoňová.

Projektu se zúčastnilo celkem 755 žáků ze 7 základních 

škol z menších obcí Moravskoslezského kraje. Byl fi -

nancován Evropskou unií a státem - z Operačního pro-

gramu vzdělávání pro konkurenceschopnost, celkem 

bylo proinvestováno 2,5 miliónu korun.

Cílem projektu bylo nalákat děti ke studiu na technicky 

zaměřených středních školách s důrazem na řemeslné 

obory. „Podniky z Moravskoslezského kraje si trvale 

stěžují na nedostatek kvalitní technicky vzdělané pra-

covní síly, řemeslníků je obecně málo. Agentura pro 

regionální rozvoj proto v rámci svých aktivit směřujících 

k podpoře rozvoje regionální ekonomiky realizovala 

kromě jiných projektů i tento. Podle zájmu dětí o zapo-

jení se do projektu a odezvy středních škol se nám po-

dařilo vzbudit zájem dětí. Podpora technického vzdě-

lávání je ale proces trvalý,“ řekla ředitelka ARR Petra 

Chovanioková a připomněla, že agentura v posledních 

letech úspěšně realizovala další podpůrné a populari-

zační projekty tohoto typu: Region4Tech, Technika nás 

baví, a také projekt s přeshraničním dopadem Česko-

Slovensko má technický talent.

ŘEMESLO MŮŽE ZASE MÍT

ZLATÉ DNO

 

Projekt Agentury pro regionální rozvoj na podporu technického vzdělávání s ná-
zvem Řemesla nás baví skončil. Díky němu si děti ze základních škol v kraji 
vyzkoušely práci s kovem, dřevem, keramickou hlínou, sklem, pletly košíky, vy-
ráběly šperky, svíčky, drátkovaly, zkusily si svařovat kovy, postavit komín. Prostě 
pronikaly do tajů tradičních řemesel a zkoušely si hrou, jak na ně. 

www.povolaniprozivot.cz

Projektu se zúčastnilo celkem 755 žáků 
ze 7 základních škol z menších obcí 
Moravskoslezského kraje.
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rmw://www.povolaniprozivot.cz/

