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Financováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje. www.arr.cz

Brokerage Event
Moderní materiály – nové možnosti 
pro průmysl a lékařství

Agentura pro regionální rozvoj společně s Moravskoslezským krajem letos opět pořádá

tentokrát s Regionálním materiálově technologickým centrem VŠB-TU Ostrava na téma
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BULLETIN AGENTURY PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ FINANCOVANÝ MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM

4
ZÁŘÍ

2013

Pro odborníky z oblasti materiálového inženýrství to je jedinečná 
příležitost k výměně zkušeností a navazování spolupráce mezi 
zástupci firem, univerzit a výzkumných institucí, letos také za účasti 
expertů z Indie, Ruska a Slovenska.

Více informací a možnost registrace na www.arr.cz v kalendáři akcí.

POZVÁNKA NA FÓRUM 
CESTOVNÍHO RUCHU

REALIZUJEME STRATEGICKÉ CÍLE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

www.arr.cz

Fórum cestovního
ruchu 2013
v Ostravě!
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VZDĚLÁVÁNÍ 
ZAMĚSTNANCŮ MALÝCH 
A STŘEDNÍCH PODNIKŮ = 
SEMINÁŘE KPI2

Datum konání: 6. listopadu 2013
Místo konání: Hotel Imperial, Tyršova 6, Ostrava 2

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE 
INOVAČNÍ FIRMA MORAVSKO- 
SLEZSKÉHO KRAJE 2013

Datum konání: 6. listopadu 2013
Místo konání: Hotel Imperial, Tyršova 6, Ostrava 2

V RÁMCI PROGRAMU BROKERAGE EVENT 2013
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EDITORIAL
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Vážení čtenáři,
akce typu Brokerage Event, která proběhne 

letos 6. listopadu, se již stává tradicí. I letos 

ji pro Moravskoslezský kraj pořádá Agentura 

pro regionální rozvoj, i letos se bude zabývat 

inovacemi, téma: Moderní materiály – nové 

možnosti pro průmysl a lékařství. 

Jestliže Vás zajímají nejnovější poznatky 

materiálového výzkumu a chcete se osobně 

setkat s odborníky ze zahraničí, neváhej-

te a přihlaste se přes naše webové stránky. 

Zajímavou součástí bude určitě i vyhlášení 

výsledků soutěže Inovační firma Moravsko-

slezského kraje 2013.

Těšíme se na Vás!

 

 

 

Petra Chovanioková 
ředitelka Agentury pro regionální rozvoj

Ve dnech 14. a 15. října 2013 přivítá metropole 
Moravskoslezského kraje účastníky třetího ročníku 
konference Fórum cestovního ruchu 2013. Hlavní-
mi pořadateli fóra jsou: Česká centrála cestovního 
ruchu - CzechTourism ve spolupráci s Krajským úřa-
dem Moravskoslezského kraje.
 
Fórum si klade za cíl informovat účastníky o řízení 
cestovního ruchu, o industriálním dědictví a po-
skytnout prostor pro diskuzi nad vybranými tématy. 

Jednotlivá témata účastníkům přiblíží jak odborníci 
z České republiky, tak ze zahraničí.
 
Konference se uskuteční v Dolní oblasti Vítkovic - 
v Multifunkční aule GONG. Tématem prvního dne 
konference bude řízení cestovního ruchu včetně fi-
nancování cestovního ruchu v ČR. Agentura Czech-
Tourism také představí své aktuální projekty a plány 
na příští rok 2014. Druhý přednáškový den bude stě-
žejním tématem industriální dědictví.

Občasník, vydává Agentura pro regionální rozvoj, a.s., 702 00 Ostrava, Na Jízdárně 7, IČO 47 67 31 68 // ředitelka a předsedkyně předsta-
venstva: Petra Chovanioková // telefon: +420 595 691 211, fax: +420 595 691 204, e–mail: news@arr.cz, www.arr.cz // © 2007 Agentura 
pro regionální rozvoj, a.s. // Evidenční číslo: MK ČR E 16916 // Grafická úprava a sazba: I. Bystroň

Kalendář akcí
podívejte se na
www.arr.cz

Více informací o programu konference a možnosti registrace nalezenete na www.forum.czechtourism.cz
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Agentura pro regionální rozvoj pro Moravskoslezský 

kraj 2x ročně zpracovává analýzy a upozorňuje na 

možnosti, které ještě do konce plánovacího období 

žadatelé mají (přehledně na www.jestejesance.cz). 

„V posledních dvou letech obecně vzrostl zájem o do-

tace do zlepšení životního prostředí ze strany velkých 

podniků – znečišťovatelů, v posledním sledovaném 

období byly schváleny také náročné projekty na vý-

raznou modernizaci železnice a silnic, což znamenalo 

opět více peněz z Evropské unie směřujících do kraje 

– kraj se už v tematických operačních programech do-

stal na čerpanou sumu vyšší než 75 miliard, přičemž 

do konce roku 2012 to bylo něco přes 57 miliard ko-

run,“ řekla ředitelka ARR Petra Chovanioková. (Pozn.: 

údaje se týkají tematických operačních programů, kte-

ré spravují ministerstva a nezahrnují ROP, spravovaný 

Úřadem regionální rady.)

„Kraj samotný například pokračuje v zateplování svých 

škol a dalších veřejných budov – nově jsme začali 

s více než desítkou projektů na školách a na řadu přišly 

i domy pro seniory nebo nemocnice v Karviné a Ha-

vířově. V budoucnu nám tyto investice ušetří desítky 

miliónů korun na energiích,“ řekl náměstek hejtmana 

Martin Sikora a připomněl, že kraji se v rámci Regio-

nálního operačního programu podařilo právě v uplynu-

lém půlroce dostat miliardu korun na další modernizaci 

vlastních silnic 2. a 3. třídy. „To je asi náš nejvýraznější 

projekt v ROPu za poslední rok a umožní nám zlepšit 

téměř čtvrtinu našich cest,“ řekl. 

„Úspěšné byly letos v rámci tematických programů 

ministerstev opět velké firmy s opatřeními na zlepšení 

životního prostředí: Třinecké železárny získaly na dva 

projekty odprášení provozů z EU více než miliardu ko-

run – každý z nich bude stát okolo 800 miliónů korun. 

O 44 na celkových 121 stoupl počet úspěšných projek-

tů na ekologické nakládání s odpady. Mezi největší nové 

projekty patří instalace nové technologie na získávání 

využitelných složek z komunálních odpadů v OZO Ost-

rava za 129 miliónů korun, z toho evropská dotace bude 

38 miliónů. Řadu menších projektů realizují obce, měs-

ta nebo firmy, a to především na rozvoj a modernizaci 

sběrných dvorů, nakládání s bioodpady nebo výstavbu 

kompostáren,“ doplnil náměstek hejtmana Sikora. 

„Stále pracujeme na přípravách nového plánovacího 

období a hledáme cestu, aby kraj mohl čerpat maximum 

možného i po roce 2014. Zájemci se s aktuálním stavem 

mohou seznámit na stránkách www.sance2020.cz, 

které připravujeme v naší agentuře,“ doplnila ředitelka 

ARR Petra Chovanioková.

O 44 na celkových 121 stoupl 
počet úspěšných projektů na 
ekologické nakládání s odpady.

Moravskoslezský kraj a dotace z evropských 
operačních programů: za první půlrok více 
peněz do životního prostředí, modernizace 
železnic a silnic a dalšího zateplování 
krajských škol a nemocnic

Výrazné plánované investice do modernizace železnice v úseku Studénka-
-Mošnov, rekonstrukce frýdlantského železničního nádraží, schválení projek-
tu další modernizace silnice 1. třídy z Ostravy do Opavy, ekologická opatření 
v Třineckých železárnách nebo 121 nových schválených projektů na ekolo-
gické nakládání s odpady - to vše zvýšilo v prvním pololetí podíl čerpání ev-
ropských dotací v Moravskoslezském kraji na 14,7 % v ČR.

www.sance2020.cz

www.jestejesance.cz
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Povedená 
exkurze po 

lokalitách 
brownfields
Začátkem června uspořádala Agen-
tura pro regionální rozvoj každoroč-
ní akci o brownfieldech v Morav-
skoslezském kraji. Tentokrát nešlo 
o konferenci, ale o seznámení se 
s lokalitami přímo na místě. 

Účastníci navštívili brownfiled bývalé továrny Karnola 

v Krnově, který město připravuje tak, aby v něm mohlo 

být zřízeno muzeum sukna a varhan. Budova je pa-

mátkově chráněná, jsou zde k vidění stavy a jiné stroj-

ní vybavení, které sloužilo k výrobě látek, a to tak, jak 

jej zaměstnanci opustili poslední pracovní den. Město 

Krnov provedlo na budově nezbytné práce, aby nedo-

cházelo k dalšímu poškozování povětrnostními vlivy 

a má připraven projekt rekonstrukce, jehož realizací 

vznikne v budově krnovské muzeum.

Zámek s parkem v obci Jindřichov byl dalším navští-

veným místem. Zámek je v relativně dobrém stavu, 

do r. 2010 zde sídlil ústav sociální péče pro mentálně 

postiženou mládež. Obec, která jej vlastní, má záměr 

zřídit zde bydlení pro seniory, pokoje a zázemí pro 

dlouhodobě nemocné a startovací byty pro začínající 

rodiny. V části zámku se uvažuje o reprezentativních 

prostorách pro veřejnost, které ve spojení s dendro-

logicky zajímavým zámeckým parkem a bohatou so-

chařskou výzdobou budou určitě hojně využívány.

Poslední zastávkou byla Osoblaha – obec s krásným, 

nedotčeným okolím. V posledních 20 letech se v obci 

mnoho změnilo – ubylo pracovních příležitostí, zejmé-

na zrušením Státních statků Bruntál, po nichž zůstaly 

v obci nevyužívané objekty, o které nikdo nemá zájem. 

I tyto lokality si účastníci akce prohlédli a od starostky 

se dověděli, že obec má plány, jak s opuštěnými stav-

bami naložit, a to zejména pro účely cestovního ruchu. 

Bezplatně nabízíme:
- workshopy zaměřené na marketing, trhy a zákazníky, business plán, ekonomiku, daně a účetnictví, 
- konzultace a poradenství v oblasti zahájení podnikání. 

Podpora začínajícím podnikatelům
Začít podnikat je zásadní rozhodnutí v životě každého podnikatele. Start 
a rozjezd podnikání je cesta plná překážek a strategických rozhodnutí. Agen-
tura pro regionální rozvoj spolu s Podnikatelským inkubátorem VŠB-TU Ost-
rava a Eco-info centrem připravila komplexní program podporující začínající 
podnikatele v Moravskoslezském kraji. 

Osoblaha Krnov

Jindřichov

registrace naleznete na: 
aktivne.arr.cz 
 
Kontaktní osoba: 
Ing. Lenka Švajčáková 
733 712 908 
svajcakova@arr.cz 
 
Výuka probíhá v rámci projek-
tu Aktivně pro rovné šance. 
CZ.1.04/3.4.04/88.00294. 
Všechny aktivity jsou financo-
vány z Evropského sociálního 
fondu a Státního rozpočtu ČR 
prostřednictvím Operačního 
programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost.
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První z nich je Studie intermediárních institucí, která 
identifikuje všechny klíčové zprostředkující organizace, 
veřejnoprávního i privátního charakteru, pro podporu 
inovací v Moravskoslezském kraji. Studie popisuje 
jejich aktivity a vyhodnocuje aplikovatelnost těchto 
aktivit ve Strategii inteligentní specializace Moravsko-
slezského kraje.

Druhým dokumentem je Studie hodnotových řetěz-
ců v Moravskoslezském kraji.  Tato analýza patří mezi 
komplexní nástroje hodnocení současného a budoucí-
ho možného potenciálu podnikatelských subjektů po 
stránce dodavatelsko-odběratelských vazeb a s nimi 
souvisejících inovačních aktivit ve vydefinovaných 
sektorech. Výsledky analýzy hodnotových řetězců 
jsou široce využitelné pro strategické plánování v ob-
lasti podpory podnikatelských subjektů v různých ob-
lastech řízení firmy (výzkum, vývoj, marketing, lidské 

zdroje, apod.).

Poslední je Studie znalostních institucí a klastrů - 
ta podává ucelený přehled o výzkumných oblastech, 
kterým se uvedené organizace věnují nebo hodlají 
věnovat ve střednědobém horizontu příštích 3–5 let. 
Tento dokument doplní poznatky získané z analýzy 
hodnotových řetězců provedené ve firmách Moravsko-
slezského kraje v pěti sektorech: hutnictví-strojírenství, 
energetika, automobilový průmysl, IT a biotechnologie. 
Společně s touto analýzou jsou v současné době vyu-
žívány jako podklad pro odvětvové workshopy v uve-
dených pěti sektorech, jejichž cílem je vydefinování 
oblastí výzkumné specializace pro RIS3 strategii Mo-
ravskoslezského kraje.

Všechny studie naleznete v elektronické podobě na 
www.rismsk.cz v sekci ke stažení.

Centrum podpory inovací Vysoké školy báňské - 
Technické univerzity Ostrava iniciovalo vznik historic-
ky první spin-off firmy. Univerzita tak majetkově vstou-
pila do společnosti Projektově.CZ s.r.o. Společnost 
tvoří informační systém na řízení projektů. Produkt 
bude univerzita využívat i k řízení vlastních projektů 
v Centru podpory inovací. Univerzita se bude dále 
podílet i na vývoji produktů, kde může využít znalostí 
studentů a profesorů, komerční využití by v budouc-
nu mělo přinést univerzitě dodatečné finanční zdro-
je. Projektově.CZ je českým webovým programem 
usnadňující projektové řízení. Je vhodný, jestliže firma 
paralelně řídí více než 10 projektů (např. zakázek či 
klientů) a je třeba sladit prováděné činnosti z pohledu 
času, zdrojů a jednotlivých úkolů. Více informací na 
www.projektove.cz

JAKÉ JSOU BUDOUCÍ TRENDY 
VE VÝZKUMU A VÝVOJI 
V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI?

Poznejte historicky první 
spin-off firmu VŠB-TU Ostrava

Agentura pro regionální rozvoj zpracovala a zveřejnila studie 
k RIS3 strategii Moravskoslezského kraje. Tyto studie byly vypra-
covány v rámci doplnění analytické části RIS3 strategie Morav-
skoslezského kraje.
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Areály sdružení Dolní oblast Vítkovice přivítaly 
v letošním roce půlmilióntého návštěvníka
Do Dolních Vítkovic přišel poslední prázdninový den už půlmiliontý návštěvník. 
Magickou návštěvnickou hranici se v areálech sdružení Dolní oblast Vítkovice 
podařilo letos pokořit o téměř čtyři měsíce dříve než loni. Jubilejním návštěvníkem 
je sedmnáctiletý Vojtěch Vencl ze Žamberku u Pardubic a stejně jako jeho loňský 
předchůdce se i on přišel bavit a učit do interaktivní herny U6. 

svet-techniky-ostrava.cz

Agentura pro regionální rozvoj ve spolupráci s partnery 

TECHNO TRASY připravila zajímavý program pro druhý 

ročník akcí FAJNEHO LÉTA, který stejně jako v loňském 

roce přilákal tisíce návštěvníků. Na každé z atraktivit 

zařazených do TECHNO TRASY proběhl postupně 

v období od srpna do září letní víkendový kulturní pro-

gram doplněný soutěžemi a vyžitím pro celé rodiny – na 

objektech vojenského rázu byly například předvedeny 

ukázky výcviku vojenského a policejního koně, účastníci 

si mohli vyzkoušet střelbu vzduchovkou nebo paintbal-

lovou pistolí, ukázky své práce předvedli profesionálové 

v poskytování první pomoci. Na  místech, kde v minu-

losti probíhala řemeslná činnost, se mohli návštěvníci 

seznámit s činnostmi, s kterými se již dnes běžně nese-

tkají – např. s prací kováře, uměleckého řezbáře a prad-

leny. Děti si mohly zasoutěžit v chůzi v obřích dřevácích, 

v hledání jehly v kupce sena či mlácení prázdné slámy.

Na objektech, které v minulosti sloužily zejména pro 

těžbu uhlí, se soutěžilo v rychlosti nakládky uhlí, od-

střelu uhelné haldy či kdo má silnější „úder horníka“. 

Ve známé automobilce Tatra Kopřivnice proběhly závo-

dy autíček na dálkové ovládání či stavění modelů TAT-

RA. V Hasičském muzeu města Ostravy si děti mohly 

vyzkoušet uhasit hořící dům a v pivovaru Radegast 

v Nošovicích se soutěžilo v hodu obřím pivním táckem 

a ve zdolávání Radegastovy hory.

FAJNE LÉTO bylo provázeno nejen soutěžemi, ale i zná-

mými umělci či kapelami (Fleret, Maxim Turbulenc, Ivo 

Jahelka, revivalové kapely) a ochutnávkou specialit z re-

gionální kuchařky Jak šmakuje Moravskoslezsko.

Novinkou na každé akci bylo letos také tzv. KOLO 

TECHNO TRASY, ve kterém mohl vyhrát každý, kdo si 

koupil vstupenku na prohlídku.

FAJNE LÉTO je jednou z aktivit projektu Stezka tech-
nických atraktivit, který je spolufinancován z Regio-

nálního operačního programu NUTS II Moravskoslez-

sko 2007–2013. I díky tomu se v příštím roce můžeme 

všichni těšit na v pořadí třetí ročník těchto velmi úspěš-

ných akcí.

FAJNE LÉTO 2013Ohlédnutí za druhým ročníkem

FAJNEHO LÉTA

Akce konané na objektech TECHNO TRASY také výrazně zvýšily 
návštěvnost a zájem o návštěvu těchto objektů. Některé z méně 
známých technických atraktivit zaznamenaly i více než 70% nárůst 
počtu návštěvníků.
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Třídění odpadů se stává přirozenou součástí životního 
stylu obyvatel kraje. „Jak vyplývá ze statistik společnos-
ti EKO-KOM, a.s., na jednoho obyvatele Moravskoslez-
ského kraje připadalo v uplynulém roce bezmála 18 kilo-
gramů vytříděného papíru, 10 kilogramů plastu, více než 
10 kilogramů skla a téměř čtvrt kilogramu nápojových 
kartonů“, uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského 
kraje pro oblast životního prostředí Mgr. Daniel Havlík. 
Dodal, že celkové výsledky kopírují celorepublikový prů-
měr. Nadprůměrně se v kraji třídí barevné sklo a plasty. 

Takové zlepšení souvisí podle představitelů Morav-
skoslezského kraje zejména s dlouhodobou podporou 
a popularizací třídění odpadů. „Společně s autorizova-
nou obalovou společností EKO-KOM, a.s. se již osmým 
rokem snažíme rozvíjet a zdokonalovat celý systém na-
kládání s využitelnými složkami komunálních odpadů. 
V poslední době aktivity cíleně zaměřujeme na oblasti 
se slabšími výsledky. Tento směr se nám osvědču-
je a hodláme v něm i v budoucnu pokračovat,“ sdě-
lila vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Ing. Silvie 
Součková. Za období trvání společného projektu kraje 
a společnosti EKO-KOM, a.s. se podařilo zvýšit množ-
ství vytříděných odpadů na jednoho občana bezmála 
na dvojnásobek - z 19,2 kilogramů papíru, plastu, skla 
a nápojových kartonů v roce 2004 na loňských 37,8 ki-
logramů. Na aktivní marketingové kampani zacílené na 
rodiny s dětmi a občany nad 50 let věku, jež probíhá od 
července do listopadu 2013 a vzdělávání zástupců obcí 
se podílí i ARR. 

Za výbornými výsledky stojí, kromě osvětových a vzdě-
lávacích aktivit, také stále se zlepšující dostupnost kon-
tejnerů na třídění. Součástí spolupráce institucí je i za-
hušťování sběrné sítě nádob na tříděný odpad. Tím se 
stává třídění pro lidi pohodlnější. „Tato skutečnost totiž 
významně napomáhá nejen růstu 
množství, ale i zvyšování kvality 
vytříděných odpadů. Oproti konci 
roku 2005 vzrostl počet nádob na 
třídění odpadů v průměru o 80 %.“ 
vysvětlil regionální manažer společ-
nosti EKO-KOM pro Moravskoslez-
ský kraj Lubomír Janda. Kontejnery 
na tříděný sběr jsou tak občanům 
blíž.

Ještě letos bude v kraji distribuová-
no dalších více než 890 kontejnerů 
na separovaný odpad v hodnotě 
téměř 6 milionů korun. „V celkovém 
počtu se tak na konci roku dosta-
neme k počtu 20 500 nádob na tří-
děný odpad v Moravskoslezském 
kraji.  Rovněž budeme pokračovat 
v distribuci speciálních sad tašek 
na třídění odpadů v domácnos-
tech. Realizace probíhá již třetím 
rokem a letos přibude dalších 14 
tisíc sad v oblastech Opavska, Frý-
deckomístecka a v Českém Těšíně“ 
doplnila Silvie Součková.

„Vojta se tady vydal i se svým mladším bratrem, ba-
bičkou a dědečkem. Nezapřel v sobě studenta IT obo-
ru a budoucího programátora, takže ho nejvíce bavila 
videa s průvodcem Julesem Vernem a taky naše in-
teraktivní videotrenažéry jízdy v kamionu nebo vlaku,“ 
popisuje Šárka Želinská z U6. Kromě netradičních 
hrátek s vědou a technikou lákají industriální památky 
v Ostravě na procházku po stopách výroby surového 
železa, autentické fárání do podzemí, na workshopy, 
výstavy a koncerty. Výsledné číslo návštěvnosti tak 
tvoří školáci, návštěvníci kulturních akcí, účastníci od-
borných konferencí a také ti, kteří tady přijdou jen tak 
na procházku. „Máme radost, že návštěvnost našich 

areálů neustále stoupá a že lidi to tady baví a rádi se 
k nám vracejí. Loni nás navštívilo 533 tisíc lidí, díky 
čemuž jsme se vyhoupli do první pětky nejnavštěvo-
vanějších míst v celé České republice. V tomto roce 
bychom se rádi dostali na hranici 700 000 lidí a v tom 
příštím bychom u nás chtěli přivítat až milión návštěv-
níků,“ líčí Želinská. Podařit by se to mělo díky Velkému 
světu techniky, který v Dolních Vítkovicích v roce 2014 
otevřou v novém objektu podle projektu architekta Jo-
sefa Pleskota. Představí všemožné vědeckotechnické 
vymoženosti a objevy zcela neokoukaným a zábavným 
způsobem, takže bude velkým tahounem pro všechny 
věkové kategorie.

dolnivitkovice.cz

Správný 
táta
třídí
odpad

Na mém synovi mi záleží.
Myslím na jeho budoucnost. 
Chci mu jít správným 
příkladem. Proto třídím 
odpad.

Víte, že z recyklovaného papíru lze 
vyrobit noviny nebo třeba krabici? 
A co vy?

Třiďte odpad! Má to smysl!

Financováno z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje.
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Moravskoslezský kraj se postupně zlepšuje v třídění odpadů. Za rok 2012 
dosáhl meziročního nárůstu výtěžnosti tříděného sběru plastů, papíru, skla 
a nápojového kartonu ve výši 7 %, což je mezi všemi kraji České republiky 
nejvyšší zlepšení. Ukazuje se také, že obyvatelům Moravskoslezského kraje 
není třídění odpadů a životní prostředí lhostejné. Každý z nich v loňském roce 
vytřídil v průměru téměř 38 kg plastu, papíru, skla a nápojových kartonů. 

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZLEPŠUJE 
PODMÍNKY PRO TŘÍDĚNÍ, VÝTĚŽNOST 
ATAKUJE PRŮMĚR ČR!
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Vysoké náklady na vzdělávání zaměstnanců na straně 
jedné, nedostačující či zastaralé znalosti a vědomosti za-
městnanců a vysoké tempo rozvoje techniky na straně 
druhé. To je problém, který řeší většina malých a střed-
ních firem v našem kraji. 

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. již 3. rokem nabízí 
bezplatné kurzy pro zaměstnance malých a středních 
firem zaměřené na problematiku inovací. Počet míst je 
omezen (max. 12 osob) z důvodu efektivnější výuky, 
a proto neváhejte a registrujte včas na:

Školy mají možnost vyslat své žáky na zajímavé ex-
kurze do podniků v našem kraji, jako např. Hyundai, 
ČEZ Dětmarovice, ČT Ostrava, Brano, Cromodora 
Wheels, Hageman, Ostroj, GIFF a jiné.

Žáci mohou poznat také prostředí středních a vyso-
kých škol. Spolupracujeme se Střední školou technic-
kých oborů v Havířově, Střední školou elektrostavební 
a dřevozpracující ve Frýdku–Místku, Střední průmys-
lovou školou elektrotechniky a informatiky v Ostravě 
a stavební fakultou VŠB – Technické univerzity.

Přímo na školách budou probíhat elektrodny. Cože 
to je? To učitelé z naší partnerské Střední průmyslové 
školy elektrotechniky a informatiky v Ostravě přijedou 
za žáky základních škol s mobilní učebnou, kde si žáci 
naprogramují a poté z připravených součástek vyrobí 
tzv. běžící světlo. V září a říjnu také probíhají třídenní 
workshopy v Karlově pod Pradědem, kde se žáci se-
znamují se stavebními a elektrotechnickými obory po-
dle Komenského hesla „škola hrou“. Vyzkouší si výro-
bu sirén, blikačů, postaví mosty, domy či celá náměstí 
(z lepenky, polystyrenu, špejlí apod.), pracují s digitál-
ními měřicími přístroji, vyrazí do lesa s terénními navi-
gacemi apod. Nezapomeneme ani na tolik oblíbenou 
součást workshopů - závody rádiových modelů aut. 

V září začal již 3. ročník rukodělných soutěží, tentokrá-
te na téma „Postavte dřevěný model řemeslníka v jeho 
pracovním prostředí“. Soutěž bude mít dva vítěze – 
proběhne hodnocení odbornou komisí a hlasování 
veřejnosti na www.povolaniprozivot.cz. 

Projekt „Technika nás 
baví“ pokračuje!

BEZPLATNÉ VZDĚLÁVÁNÍ 
ZAMĚSTNANCŮ MALÝCH A STŘEDNÍCH 
PODNIKŮ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

• KREATIVNÍ ODVĚTVÍ, 
• MARKETINGOVÁ INOVACE,
• TECHNOLOGY FORESIGHT,

• TRANSFER TECHNOLOGIÍ, 
• REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ SYSTÉMY, 
• SOCIÁLNÍ INOVACE.

I na tento školní rok jsme pro žáky 6. až 9. tříd z 25 základních škol při-
pravili exkurze, elektrodny, workshopy, rukodělnou soutěž a technické 
kvízy na portálu www.povolaniprozivot.cz. 

www.povolaniprozivot.cz

Projekt
„Technika nás baví“
TECHNICKÁ SOUTĚŽ
2013/2014:

Postavte
dřevěný model 
řemeslníka

obalka_technicka_soutez_2013.indd   All Pages 8/16/13   10:21 AM

Registrace na kurzy:  
v kalendáři akcí na www.arr.cz 

Kontaktní osoba: 
Ing. Lenka Švajčáková 
svajcakova@arr.cz 
+420 595 691 261 

Všechny kurzy jsou 
realizovány v rámci projektu 
Kompetence pro inovace 2, 
CZ.1.07/3.2.07/03.0004. 
Výuka je hrazena z Evropského 
sociálního fondu a Státního 
rozpočtu ČR prostřednictvím 
Operačního programu Vzdělává-
ní pro konkurenceschopnost.


