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V  roce 2009 vznikla první Regionální  inovační  stra-

tegie Moravskoslezského kraje, v jejím rámci je rea-

lizována řada aktivit a podpůrných projektů cílených 

na firmy, univerzity, výzkumné ústavy, klastry a pod-

nikatelské inkubátory. ARR sama má na kontě desít-

ky vzdělávacích akcí, podpůrných konferencí s cílem 

přenést  inovační  potenciál  z  jiných  regionů  Evropy 

k  nám,  zejména  prostřednictvím  tzv.  „Brokerage 

Event“ a také pomocí „inovačních tour“. V součinnos-

ti  s  Agenturou  pro  regionální  rozvoj  kraj  organizuje 

soutěž Inovační firma Moravskoslezského kraje, ale 

rovněž  se  snaží  o  podporu  nejen  začínajících  pod-

nikatelů, a to nejrůznější formou od dotačních titulů 

po speciální akce s cílem přilákat investory i z jiných 

oblastí. „Jsme krajem inovací, potenciál je tu obrov-

ský, je třeba maximálně využít nejen toho, co máme 

doma,“ říká náměstek hejtmana Martin Sikora.

Náměstek Sikora: Inovace, výzkum a vývoj posou-
vají kraj dopředu
Moravskoslezský kraj má nyní už schválenou tzv. Stra-

tegii inteligentní výzkumné specializace (RIS3), která na-

vazuje na Regionální inovační strategii z roku 2009 tak, 

aby byla maximálně využitelná pro další plánovací ob-

dobí unie a navazovala na národní RIS3. „Pro využívání 

dotací na podporu výzkumu, vývoje a  inovací  to byla 

podmínka – mít  jasnou strategii, my  ji měli  jako první 

v republice. Jejím cílem je definovat oblasti výzkumné 

specializace  (tzv.  technologické  domény),  v  nichž  re-

gion dosahuje dlouhodobě dobrých výsledků a může 

díky nim uspět v mezinárodní konkurenci, případně se 

NÁMĚSTEK SIKORA: 
VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE 
POSOUVAJÍ KRAJ DOPŘEDU

www.kr-moravskoslezsky.cz

Kraj a Agentura pro regionální rozvoj výrazně posilují podporu inovační-
ho potenciálu regionu. Důležité jsou podle náměstka hejtmana Martina 
Sikory kromě přímých dotací z Bruselu také zkušenosti z jiných zemí, 
jejich přenositelnost a zprostředkování.

pokračování na str. 3
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TŘÍMĚSÍČNÍ 
LÁKÁNÍ BRITSKÝCH 
A FRANCOUZSKÝCH 
TURISTŮ UŽ NESE OVOCE

Martin Sikora, 
náměstek hejtmana  
Moravskoslezského kraje

VÝVOJ A APLIKACE 
NOVÝCH  TRENDŮ PŘI 

ZAJIŠŤOVÁNÍ  BEZPEČNOSTI 
 A OCHRANY  

OBYVATELSTVA
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pro kraj i naši agenturu je nadcházející podzim 

výjimečný. 

Máme za sebou první úspěšnou akci pro mla-

dé firmy, které našly své investory nebo men-

tory – StartUp Harvest se vydařil. Již pracu-

jeme na hodnocení druhého ročníku soutěže 

o  krajského  inovačního  Oscara  –  i  letos  to 

bude nelehké rozhodování a poprvé zapojíme 

i vás – veřejnost, abyste vybrali svého favori-

ta! Pro kraj opět pořádáme Brokerage Event, 

tentokráte na téma nové metody ochrany oby-

vatelstva – představí se nové technologie, ma-

teriály a postupy pro záchranáře.

Vše  má  společného  jmenovatele  –  podpora 

podnikání  a  inovace.  Náš  kraj  má  obrovský 

potenciál, inovace a nové technologie umož-

ňují  uspět  v  konkurenci  především  firmám. 

Jsme  rádi,  že  můžeme  pomoci  nejen  mla-

dým firmám získat kapitál, zkušené matadory 

zviditelnit a nasměrovat k maximálním mož-

nostem,  jak  získat  dotace  na  výzkum,  vývoj 

a  inovační  podnikání  a  pomoci  jim  propojit 

se se špičkovými pracovišti u nás i ve světě.  

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

V minulých letech jsme se zaměřili například na alter-
nativní  ekologickou dopravu ve městech nebo nové 
materiály  v  medicíně  a  průmyslu.  Letos  se  na  Bro-
kerage Event zaměříme na záchranné složky – integra-
ci záchranářů, projekty vědy výzkumu určené k zajiš-
tění bezpečnosti obyvatel, ochranu obyvatel, průmysl 
a kritickou infrastrukturu a jejich ochranu. Přiblížila ře-
ditelka Agentury pro regionální rozvoj Petra Chovanio-
ková s tím, že tématu také odpovídá skladba účastníků 
konference. Účastní se zástupci firem, vysokých škol, 
výzkumných pracovišť a ústavů v oboru bezpečnostní 
techniky a vývoje technologií, lidé z veřejné správy za-
bývající se krizovým řízením a ochranou obyvatelstva 
a  infrastruktury  a  pochopitelně  lidé  z  praxe  –  hasiči 
a další záchranáři. 

Akci  letos  kromě  ARR  a  Moravskoslezského  kraje 
spolupořádají Hasičský záchranný sbor MSK, Fakulta 
bezpečnostního inženýrství VŠB-TUO a Bezpečnost-
ně technologický klastr a má název Vývoj a aplikace 

nových trendů při zajišťování bezpečnosti a ochrany 
obyvatelstva.

Odborníci z Německa, Slovenska a Francie přiváže-
jí  na  konferenci  témata  zaměřená na ochranu firem, 
průmyslových provozů a kritické infrastruktury. Experti 
z Hasičského záchranného sboru ČR i Moravskoslez-
ského  kraje  pak  seznámí  účastníky  se  zkušenostmi 
z  řízení  záchranných  operací.  Využití  záchranných 
systémů v krizových situacích nebo výzkum a inovace 
v chemických odvětvích pro větší bezpečnost lidí – to 
jsou témata pro odborníky z VŠB-TU Ostrava. Ochra-
na obyvatelstva v širším kontextu Evropské unie nebo 
struktur NATO a ochrana kritické infrastruktury u nás 
i v zahraničí – to jsou jen některá z témat, o nichž se 
bude mluvit a která odborníci mohou probrat v užších 
skupinách  tak, aby Brokerage Event přinesl výměnu 
zkušeností a přenos vyzkoušených osvědčených po-
stupů či naopak inovací mezi odborníky i praktiky na 
poli ochrany obyvatelstva a infrastruktury.

BROKERAGE EVENT JE LETOS VĚNOVÁN 
OCHRANĚ OBYVATELSTVA

KALENDÁŘ AKCÍ PODÍVEJTE SE NA WWW.ARR.CZ

Nové materiály a postupy určené pro práci záchranářů a zajištění bezpečnosti 
lidí i infrastruktury - to je letos téma Brokerage Eventu, pořádaného Agentu-
rou pro regionální rozvoj v Ostravě. Cílem takové odborné konference je vždy 
poskytnout prostor pro mezinárodní výměnu zkušeností v konkrétní výzkum-
né oblasti a najít možné cesty spolupráce.
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může jednat o oblasti s vysokým růstovým potenciálem. 

Na podporu výzkumných a vývojových aktivit v těchto 

doménách pak budou přiděleny prostředky z EU,“ říká 

náměstek hejtmana Martin Sikora.

Co tedy náš kraj považuje za určující domény pro 
rozvoj inovačního potenciálu?
Dokument, tzv. annex RIS3 Moravskoslezského kraje, 

se soustředí na  tyto  technologické domény: moderní 

materiály,  průmyslovou  automatizaci,  mechatroniku, 

biomedicínu,  technologie  zpracování  odpadů,  inteli-

gentní energetiku,  integrované bezpečnostní  systémy 

a superpočítačové metody.

Kraj i Agentura pro regionální rozvoj ale potřebují 
partnery z praxe…
Přesně tak. ARR ve spolupráci s dalšími partnery v kraji 

(firmy, univerzity, výzkumné ústavy, klastry, podnikatel-

ské inkubátory, ad.) pracuje na kompletním dokumentu 

RIS3 Moravskoslezského kraje, protože zmíněný annex 

stanoví priority, cíle, strategii. Kompletní dokument RIS3 

bude obsahovat také bližší rozvedení konkrétních aktivit 

a projektů pro dvouleté cykly, zároveň bude obsahovat 

bližší informace o systému řízení strategie a vyhodnoco-

vání jejího naplňování a o způsobu financování z Bruselu 

i národních zdrojů. Krajské zastupitelstvo pak koncepci 

projedná v prosinci.

Evropská unie ale dotuje inovace přímo, ale má také 
projekty spolupráce. Které v kraji dominují?
Důležitou úlohu hraje např. mezinárodní projekt ETTBio 

(Efektivní  transfer  technologií  v oboru biotechnologií), 

kromě krajského partnera, kterým je ARR, jsou zapojeny 

univerzity, výzkumné ústavy a municipality z Německa, 

Španělska, Velké Británie, Belgie, Estonska a Polska. 

Cílem projektu je výměna zkušeností s využíváním vý-

sledků biomedicínského výzkumu v reálné léčbě a také 

výměna konkrétních osvědčených postupů při podpo-

ře biomedicínského výzkumu. Letos na podzim by měl 

také vzniknout oborový biotechnologický klastr.

To je vize právě vznikajícího biotechnologického klastru, 

který propojí pracoviště v kraji, která patří ke špičce ve 

výzkumu  a  vývoji  v  biomedicíně  a  biotechnologiích. 

Klastr by měl mít okolo patnácti členů, jedními z před-

ních budou Fakultní nemocnice Ostrava, Ostravská uni-

verzita nebo Státní zdravotní ústav.

Členové klastru budou společně připravovat a realizo-

vat projekty v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, mezi-

národní spolupráce a získávání zahraničních investorů 

v oboru biotechnologií do MSK, rozvoje lidských zdro-

jů a marketingu v oboru biotechnologií a biomedicíny 

v kraji. Kromě  toho se předpokládá společný postup 

členů v oblasti regulatorních předpisů a legislativy.

Významným    impulsem  pro  rozvoj  biotechnologické-

ho  klastru  bude  nový  biotechnologický  park  4MEDI 

v  areálu  Fakultní  nemocnice  Ostrava,  kde  se  budou 

specializovat na oblast regenerativní medicíny (např. na 

vývoj a výrobu kmenových buněk), přičemž poznatky 

z výzkumu v této oblasti budou aplikovány v reálných 

léčebných procesech v rámci veřejného zdravotnictví, 

ale  také u samoplátců, v dalších návazných výzkum-

ných  procesech  na  univerzitách  a  výzkumných  ústa-

vech v ČR i zahraničí, u zdravotních turistů, či při vývoji 

konkrétních léčiv v biotechnologických firmách. Inves-

torem unikátního parku s výměrou 6 500 m2 je česká 

společnost PrimeCell Therapeutics a hlavním partnerem 

zmíněná Fakultní nemocnice Ostrava.

NÁMĚSTEK SIKORA: INOVACE, VÝZKUM A VÝVOJ 
POSOUVAJÍ KRAJ DOPŘEDU

MOTTO BIOKLASTRU: MSK DO PRVNÍ PĚTICE LÍDRŮ 
V BIOMEDICÍNĚ V ČR DO ROKU 2020

Do roku 2020 má Moravskoslezský kraj ambici být v první pětce technologic-
kých lídrů v republice v oborech regenerativní medicíny, genomiky, bioinfor-
matiky a environmentálního inženýrství.

pokračování ze str. 1
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O společnosti Tieto Czech přinášíme rozhovor s jejím country managerem Petrem Lukasíkem.

TIETO SLAVÍ 10. NAROZENINY V ČESKÉ REPUBLICE. SPOLEČNOST JE 
V OSTRAVĚ JIŽ DESET LET A S VÍCE NEŽ 2 000 ZAMĚSTNANCI PATŘÍ 
K NEJVĚTŠÍM IT ZAMĚSTNAVATELŮM V ČR.

Když se řekne Tieto, každý Ostravan si představí 
hlavně dvě výškové budovy v centru města. Co se 
v nich ale vlastně skrývá?
Dva tisíce pracovníků, kteří našim zákazníkům zajišťují 
kompletní IT služby. Zjednodušeně se dá říct, že po-
mocí našich IT řešení udržujeme v chodu firmy našich 
klientů. Vyvíjíme pro ně aplikace, spravujeme IT infra-
strukturu, ale také jim umíme poradit, jak mohou infor-
mační technologie pomoci jejich podnikání. IT je dnes 
všude. Řídí nemocnice, celé továrny, burzy s cennými 
papíry, banky apod. Naše služby umožňují milionu li-
dem mobilní volání, nákup jízdenek na vlak, vyzvednutí 
léků v lékárně či platbu kreditní kartou v obchodě. To 
vše zajišťují naši zaměstnanci v Ostravě.

Jak název Vaší firmy napovídá, Tieto není česká 
společnost. Jak se finská firma dostala zrovna do 
Ostravy?
Máte pravdu, Tieto je severská společnost s poboč-
kami po celém světě. Ta naše ostravská byla otevřena 
přesně před deseti lety. ČR jsme vybrali, protože jsme 
si se severem kulturně blízcí, máme u nás technicky 
vzdělané odborníky a jsme konkurenceschopní. Začí-

nali  jsme v počtu dvaceti  lidí v malé vilce s několika 
kancelářemi.  Když  jsme  na  první  tiskové  konferenci 
v  roce 2004 prohlásili, že nás brzy bude  tisíc, nikdo 
z přítomných  tomu nevěřil. Nebylo  to  lehké,  ale na-
konec se nám to ale podařilo, a  to  i díky spolupráci 
s univerzitami, městem a krajem. Tisíc nás bylo v roce 
2007, dneska  je nás více než dva  tisíce a z malého 
dodavatelského centra jsme se stali třetí největší po-
bočkou Tieto na světě, jejíž pracovníci se starají o nej-
významnější zákazníky celé korporace.

V čem spočívá největší přidaná hodnota společ-
nosti Tieto Czech?
Určitě v důrazu na znalost zákazníka. Našim cílem 
je  pomáhat  našim  klientům  být  úspěšní  a  díky  in-
formačním  technologiím  a  řešením  rozvíjet  jejich 
byznys. Proto se důkladně zaměřujeme na konkrétní 
potřeby zákazníků, ať už se jedná o dřevozpracují-
cí, výrobní nebo energetické společnosti, o banky, 
nemocnice nebo  třeba městské úřady. Na základě 
těch jim pak poskytujeme vysoce specializovaná IT 
řešení, která jsou hlavním motorem jejich produkti-
vity a ziskovosti.

Představujeme Vám partnery Inovační firmy Moravskoslezského kraje 2014:

www.tieto.cz

AGRO-EKO spol. s r.o.
Firma vyrábí z odpadů biopalivo. Do soutěže se přihlá-
sila s aerobním fermentorem EWA, jedná se o zařízení 
pro řízenou aerobní  termofilní  fermentaci a slouží ke 
zpracování všech kompostovatelných odpadů včetně 
odpadů patogenních (např. kaly z ČOV). Zpracováním 
pak vzniká kompost nebo biopalivo. www.agro-eko.cz

GreMi KLIMA CZ s.r.o.
Společnost  se  zaměřuje  na  vývoj  a  výrobu  řídicích 
systémů  vzduchotechniky  a  odsávání.  Do  soutěže 
přihlásila systém decentralizovaného řízení a optimali-
zace odsávání v dřevozpracujícím, strojírenském a au-
tomobilovém  průmyslu.  Systém  SMARTeye  dokáže 
inteligentně reagovat na variabilní potřeby ve výrobě.  
www.gremi.cz

ŠAT-SPORO, s.r.o.
Inovačním  počinem  firmy  je  tepelná  izolace  Izolux, 
která je složena z rozmělněné celulózy s mikroténem 
a  chemickými  přísadami.  Velká  výhoda:  zákazník  je 
schopen  si  tepelné  foukané  izolace  aplikovat  sám. 
www.izolux.cz

Inteligentní kompenzační pomůcky - Petr Uličný
Firma se zabývá vývojem, výrobou a prodejem inteli-
gentních kompenzačních pomůcek pro lidi s pohybo-

vým omezením, která jsou způsobená zejména úrazy, 
nemocemi  či  genetickými  dispozicemi.  Do  soutěže 
přihlásila MouthMouse – ústní myš, pomocí níž může 
uživatel ústy, rty, jazykem nebo pohledem ovládat PC 
a domácnost. www.czech.mouthmouse.eu

Nano4people s.r.o. 
Nano4people se do soutěže přihlásila s multifunkčním 
antibakteriálním nátěrem vhodným nejen pro vnější fa-
sády, ale i pro interiéry. Čistí vzduch od virů, bakterií, 
alergenů, toxinů sporů, plísní či různých zápachů včet-
ně kouře z cigaret. www.nano4people.cz

PROWORK spol. s r.o. 
Prowork  vyrábí  kvalitní  židle,  křesla,  lavice,  speciál-
ní  židle  s  terapeutickými  zónami.  Do  soutěže  firma 
přihlásila  speciální  židli  Therapia,  která má 4  aktivní 
zóny  zajišťující  mimo  jiné  správné  sezení,  dýchání, 
židle rovná a podepírá záda a aktivně zapojuje svaly. 
www.prowork.cz

SEMIX PLUSO, spol. s r.o.
Společnost se zaměřuje především na výrobu směsí 
pro pekaře a cukráře včetně bezlepkových. Soutěžila 
se směsí z ječmene určenou k pečení chleba a pečiva 
včetně sladkého – u nás ojedinělé. www.semix.cz

INOVAČNÍ FIRMY
Třetí pokračování představování firem, které se zúčastnily prvního 
ročníku soutěže Inovační firma MSK:

www.rismsk.cz
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„Mezi nimi jsou většinou technické inovace, velké firmy 
přihlásily  například  projekty  v  energetice.  Zájem  tedy 
opět je a my jsme rádi. Vloni se nám nakonec sešlo 22 
malých  a  středních  firem,  naprostá  většina  přihlásila 
opravdu unikátní produkty a služby. Už víme, že ani letos 
nebudeme mít lehké hodnocení,“ řekla ředitelka Agen-
tury pro regionální rozvoj Petra Chovanioková s tím, že 
letos může až do 20. října hlasovat na webu nově také 
veřejnost. 

„Druhý ročník soutěže byl opět určen živnostníkům, ma-
lým, středním, ale nově také velkým firmám v MS kraji, ti 
všichni přihlásili inovativní výrobky, technologie či služ-
by s již prokazatelnými výsledky na trhu,“ řekl náměstek 
hejtmana  Martin  Sikora.  Vítězná  firma  vybraná  komisí 
z každé kategorie získá 50 tisíc korun, firmy na druhém 
a třetím místě si rozdělí 30 a 10 tisíc korun.

„Stejně  jako vloni  jsou hodnotícími kritérii nově vytvo-
řená  pracovní  místa,  investiční  návratnost  projektu, 
ale také rentabilitu produktu,“ doplnil náměstek Sikora 
s tím, že cílem soutěže je také lépe zviditelnit náš regi-
on jako oblast, kde mají inovace zelenou a kde fungují 
firmy se světovým věhlasem a úspěchy na trhu. „Morav-
skoslezský kraj patří v republice k regionům s vysokým 
podílem inovačního podnikání a firmy tady patří ke svě-
tové špičce. Chceme, aby se i o nich vědělo,“ uzavřel 
náměstek Sikora.

INOVAČNÍ FIRMA 
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE I PRO 
VELKÉ PODNIKY, HLASOVAT PRO 
SVÉHO OSCARA MŮŽE I VEŘEJNOST

Krajská soutěž o inovačního Oscara má letos druhý ročník, do uzávěrky 
8. září se přihlásilo 20 malých a středních firem a nově soutěží i 6 velkých 
společností.

Do Moravskoslezského kraje přišlo už přes 13 miliard korun evrop-
ských dotací z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. 
Přesně tolik bylo od roku 2007 proplaceno za uskutečněné projekty 
kraje, měst a obcí, škol a dalších organizací. www.urr.cz

Třetinu této částky uplatnily obce na nová kulturní a vol-
nočasová zařízení, sportoviště, parky a náměstí. Další 
více než 4 miliardy pomohly zlepšit dopravu. 

„K dispozici máme celkem přibližně 20 miliard korun. 
Zbývajících  7  miliard  má  být  proplaceno  nejpozději 
v prvním čtvrtletí roku 2016. Na většině projektů, které 
tuto částku mají naplnit, se již pracuje,“ uvedla Kateřina 
Dostálová, ředitelka Úřadu Regionální rady Moravsko-
slezsko. 

Dá se proto očekávat zprovoznění mnoha velkých in-
vestic, mezi nimi například pavilonu chirurgických obo-
rů v nemocnici ve Frýdku-Místku, knihovny v Třinci, do-
pravního terminálu v Bruntálu a několika úseků silnic. 
Nového vybavení se dočká více než stovka škol.

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ VYLEPŠILO 
UŽ 13 MILIARD KORUN Z EU

Veřejnost může hlasovat na webu 
www.rismsk.cz až do 20. října. Jeden 
z hlasujících vyhraje tablet. Vítězové soutěže 
budou slavnostně vyhlášení 4. listopadu.
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Šest investorů a dvanáct mladých firem s dobrými ná-
pady, k tomu publikum z řad studentů nebo i odborné 
veřejnosti,  to byly dva výjimečné dny v polovině září, 
během nichž pořádající krajská Agentura pro regionální 
rozvoj pomohla mladým nápadům zprostředkovat kapi-
tál na rozjezd podnikání nebo poradce z řad zkušených 
byznysmenů, a to i ze zahraničí.

„Mladé firmy  těžko hledají peníze na start podnikání, 
u nás zatím nefungují fondy rizikového kapitálu jako na 
západě, banky se bojí půjčovat nezavedeným mladým 
firmám a pokud ano, tak s vysokými úroky. Investoři se 
sami taky nehrnou. Moravskoslezský kraj přitom patří 
v ČR k regionům s výrazným podílem inovací v podniká-
ní. Mj. za první letošní půlrok bylo v kraji financováno 26 
nových inovačních projektů za 432 miliónů korun v rám-
ci unijního programu Podnikání a inovace. Dobrých cest 
na podporu inovačních nápadů ale není nikdy dost a my 
jsme chtěli vyzkoušet i tuhle,“ řekl náměstek hejtmana 
MSK Martin Sikora.

„Cílem akce bylo podpořit začínající firmy v jejich dalším 
rozvoji a ukázat investorům z České republiky i zahrani-
čí, že v našem kraji je řada firem s originálními nápady. 
Přihlásilo se 21 firem, ze kterých jsme vybrali dvanáct 
finalistů, a tito pak svůj projekt odprezentovali před po-
rotci. Úroveň prezentací byla velká a spokojenost byla 
i na straně porotců,“ říká ředitelka ARR Petra Chova-
nioková s tím, že tenhle ročník považuje za startovací 
a rozhodně chce agentura v akcích tohoto typu pokra-
čovat i v budoucnu. 

Mezi  investory  a  porotci  zasedli:  Alfredo  Coppola 
z  amerického  podnikatelského  inkubátoru  US  MAC, 
Christa Bleyleben z poradenské společnosti MassGlo-
bal partners z Bostonu, Marta Nováková, spoluzakla-
datelka společnosti U & SLUNO a majitelka dalších IT 
firem, která je také prezidentkou Svazu obchodu a ces-
tovního  ruchu, Daniel  Lefenda z Moravia Seed,  který 
má dvacetiletou zkušenost v oblasti IT, Čestmír Gříbek, 
předseda představenstva společnosti Gansa a.s a zá-
roveň předseda dozorčí  rady společnosti ELVAC a.s., 
a Robert Tůma, společník HUB Ventures.

Vítězem celé akce se stal Petr Uličný a jeho projekt pro 
handicapované  „MouthMouse“.  Petr  spolu  s  kolegy 
vyvíjí a vyrábí speciální pomůcky pro lidi s těžkým po-
hybovým omezením. Uživatel může ústy, rty,  jazykem 
nebo pohledem ovládat počítač a díky tomu i domác-
nost  a  získává  tak  větší  samostatnost  a  nezávislost. 
Někteří handicapovaní díky ústní myši dokážou znovu 
pracovat.

MLADÉ FIRMY ZÍSKALY DÍKY 
ARR A KRAJI INVESTORY  
I MENTORY

www.startupharvest.com

Agentura pro regionální rozvoj uspořádala v polovině září v DOV 1. ročník 
StartUp Harvestu – jedinečné akce svého druhu v Moravskoslezském kraji. 
Dva dny byly vyhrazeny představování mladých firem a živnostníků s originál-
ními projekty a nápady.

 Auditorium

Investoři: Christa Bleyleben, Robert Tůma

Vítěz Petr Uličný s projektem „MouthMouse“
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V  rámci  projektu  Destinačního  managementu  Morav-
skoslezského kraje  (DM MSK) proběhla marketingová 
kampaň v obou zemích především v souvislosti s poho-
dlným pravidelným leteckým spojením s Ostravou.

„Vytvořili jsme webové stránky tak, aby zaujaly potenci-
ální návštěvníky našeho regionu, byly pro ně připraveny 
náměty na poznávací pobyty, spolu s odkazem na spo-
lupracují české i zahraniční cestovní kanceláře. Návštěv-
níci stránek mají možnost koupit pobyt v našem regionu. 
V rámci marketingových aktivit bylo poprvé využito re-
klamního modelu PPC, který umožňuje přímé cílení na 
předem vytipované skupiny, platba  je pak  realizována 
až za uživatele, který skutečně vstoupí na propagované 
webové stránky, využit byl internetový vyhledávač Goo-
gle, sociální síť Facebook, videoportál Youtube, klasická 
bannerová zobrazovací kampaň pak byla realizována na 
cestovatelských webech Opodo a Edreams,“ vysvětluje 
Jiří Vzientek z ARR s tím, že úspěch už je patrný – poda-
řilo se naplnit všechny výkonnostní parametry kampaně 
a oslovit stovky tisíc potenciálních návštěvníků. 

„Zjistili  jsme  také,  jaké mají potenciální  zájemci o ná-
vštěvu  regionu  preference  a  co  chtějí.  U  Francouzů 
vedly poznávací pobyty pro rodiny s dětmi (Česko není 
jen Praha), gastronomické a společenské zážitky  (Re-

gion plný chutí a zážitků, Relax a zábava na východě). 
U Britů je zaručeným tahákem prezentace založená na 
poznání  zdejších  minipivovarů  (Česko  –  pivní  velmoc 
v srdci Evropy), historie (Beskydy očima Leoše Janáč-
ka) a wellness pobytů (Za čistým vzduchem a minerální 
vodou v lázních v srdci Evropy) – především u mladších 
ročníků,“ uzavřel Jiří Vzientek.

Svět techniky, hra se zážitky
V ostravských Dolních Vítkovicích se budou dít zázraky. Od 26. září, se otevírá Svět 
techniky, který nabídne stovky zábavných atrakcí. Uvnitř stavby Josefa Pleskota tak vznikne 
rozsáhlá expozice, která bude širokou veřejnost bavit i vzdělávat zároveň.

dolnivitkovice.cz

Speciální webové stránky, press tripy, cílený marketing na vybrané 
skupiny potenciálních turistů, využití sociálních sítí i klasické reklamy 
– tak vypadaly tři letní měsíce lákání francouzských a britských turistů 
k nám do kraje.

TŘÍMĚSÍČNÍ LÁKÁNÍ BRITSKÝCH 
A FRANCOUZSKÝCH TURISTŮ 
UŽ NESE OVOCE

Na  ploše  14  000  m2  se 
zde  připravují  celkem 
čtyři  světy.  Dětský  svět, 
Svět vědy a objevů, Svět 
civilizace a Svět přírody. 
Uvnitř  naleznete  i  3D 
kino  a  Divadlo  vědy. 
Společným  jmenovate-
lem  všech  světů  bude 
poznání  prostřednictvím 
zábavy a hry, na vlastní kůži bez nudných učebnic plných čísel. Ná-
vštěvníci by tady mohli přijít na kloub fungování města nebo lidského 
těla nebo se strojem času proletět třeba do pravěku k mamutům. Ti 
starší se mohou ponořit do tajemství klonování, poznat micro a na-

nosvět a spoustu dalšího. 
U  všech  badatelů  rozpo-
zná  detektor  nálady,  jak 
jsou dnes nastrojeni a jest-
li  se  dobře  baví.  „Pro  ty 
nejmenší děti od dvou do 
šesti let je určena speciální 
expozice, kterou jsme na-
zvali Dětský svět“, vysvět-
luje ředitel Světa techniky, 

Jakub  Švrček.  „Je  překrásný  a  plný  podnětů  pro  rozvoj  poznání, 
zručnosti a fantazie. Kdo si troufne, může si v mini televizním studiu 
natočit svůj záběr a maminka mu ho může poslat e-mailem domů“, 
dodává pan Švrček. Přijďte si hrát se zážitky!

www.msregion.cz

Prezentace v Londýně
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„Firmy si stěžují na nedostatek kvalifikovaných a zdat-
ných řemeslníků dlouhodobě,  takže výběr  technické, 
nebo podobně zaměřené profese žákům zaručí dob-
rou práci a tedy perspektivní budoucnost. Každý taky 
nemá na studium vysoké školy a opravdu začíná zase 
platit, že řemeslo má zlaté dno. Zájem proto musíme tr-
vale podporovat na všech stupních škol a každý takový 
projekt je přínosem,“ připomíná náměstkyně hejtmana 
Věra Palková. 

Na všech pět projektů agentury bylo vynaloženo 26,3 
miliónu korun. 4,5 miliónu platil kraj za první pilotní pro-
jekt ForTech v letech 2006 – 2009, od roku 2011 dosud 
přispíval Brusel  –  celkem 20,6 miliónu  z Operačního 
programu vzdělávání pro konkurenceschopnost a 40 
tis. EUR z příhraniční spolupráce. 

„Během  let  jsme zapojili  téměř  tři desítky základních 
škol v kraji a našich programů se zúčastnilo na šest 
tisíc žáků. Řídili  jsme se striktně heslem, škola hrou, 
tedy  minimálně  teorie,  maximum  hravosti,  tvořivosti 
a praktických cvičení. Děti jezdily i na exkurze do pod-
niků a většina z nich se zúčastnila našich workshopů, 

seminářů  a  soutěží,“  shrnula  ředitelka  Agentury  pro 
regionální rozvoj Petra Chovanioková. Agentuře se po-
dařilo vybudovat stálý tým spolupracovníků z technic-
kých středních škol, kteří dětem tvořili náplň workshopů 
a spolu s agenturou vymýšleli soutěžní disciplíny. Díky 
tomu  už  některé  ze  zapojených  středních  škol  hlásí 
přírůstky  studentů  právě  z  řad  žáků,  kteří  programy 
agentury prošli. Každý z projektů hrazený unií byl pak 
ještě úžeji zaměřen: třeba na elektrotechniku a staveb-

nictví, řemeslné dovednosti – zpracování dřeva, nebo 
na tradiční řemesla. Vždy bylo pamatováno na to, aby 
se děti poučily, něco užitečného vyzkoušely a aby si to, 
co si vyrobí, mohly odnést domů a používat to. Velký 
ohlas třeba právě proto měly dílny zaměřené na elek-
trotechnické práce. V  rámci  soutěží dětské kolektivy 
vyráběly modely aut, řemeslníky při práci nebo poko-
je snů. „Bylo vidět, že se děti opravdu bavily a že jim 
taky fandili rodiče i spolužáci – soutěžilo se totiž taky 
o favority veřejnosti a hlasování na webu byla docela 
dramatická,“ uzavřela ředitelka Chovanioková.

VÍCE NEŽ 26 MILIÓNŮ DO PODPORY 
TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZA 9 LET

 

Celkem pět projektů na podporu technického vzdělávání už na základních 
školách realizovala Agentura pro regionální rozvoj v uplynulém plánovacím 
období unie, už před rokem 2007 běžel první z programů – ForTech, který pla-
til kraj sám. Poslední – Řemesla nás baví – zaměřený na rukodělné dovednosti, 
právě dobíhá, a agentura i kraj počítají s tím, že další plánovací období přinese 
do tohoto potřebného segmentu další peníze.

www.povolaniprozivot.cz

Název projektu Období realizace Finanční zdroj Výše 
rozpočtu v Kč

Cílová skupina Počet zapojených 
žáků

Iniciativa ForTech 12/2006 – 04/2009 Rozpočet kraje 4,5 mil. Žáci 7. – 9. tříd
učitelé, výchovní poradci, rodiče

350

Region4Tech 06/2011 – 06/2012 OPVK 4,2 mil. Žáci 7. – 9. tříd, učitelé 2 475
Technika nás baví 03/2012 – 06/2014 OPVK 12,9 mil. Žáci 6. – 9. tříd, učitelé 2 250
Česko Slovensko má tech. talent 09/2013 – 08/2014 OPPS SR-ČR 1,2 mil. Žáci 6. – 9. tříd, učitelé 300
Řemesla nás baví 07/2013 – 12/2014 OPVK 3,5 mil. Žáci 6. – 9. tříd  345

Věra Palková, náměstkyně 
hejtmana Moravskoslezského 
kraje


