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Tyto projekty, spolu s aktivitami dalších regionálních 

partnerů, naplňují cíle programu Chytřejší kraj, který je 

zaštiťován Úřadem Regionální rady regionu soudržnos-

ti Moravskoslezsko. Projekty nesou název „Šance pro 

Moravskoslezský kraj – konkurenceschopnost a infra-

struktura“ a „Šance pro Moravskoslezský kraj – vzdělaní 

lidé a připravený venkov“. Hlavním cílem obou projek-

tů je detailní zmapování poptávky po projektech, které 

mají strategický význam pro rozvoj kraje a mají potenciál 

být spolufi nancovány ze Strukturálních fondů.

V první etapě realizace projektů bude zmapována poten-

ciální poptávka po velkých a strategických projektech 

pro nové programové období 2014-2020, a to prove-

dením podrobné analýzy schopnosti subjektů v regio-

nu tento typ projektů připravit a zrealizovat. Samotné 

mapování velkých projektů probíhá v průběhu měsíců 

února a března, a to prostřednictvím terénního šetření 

mezi potenciálními žadateli. Jedním ze základních krité-

rií pro rozlišení velkého projektu je jeho rozpočet, který 

by například u infrastrukturních projektů týkajících se 

dopravy či životního prostředí měl být větší než 100 mil. 

Kč a u projektů týkajících se inovací/výzkumu a vývo-

je min. 50 mil. Kč. Následně bude vytvořen indikativní 
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Vážení čtenáři,

letos v květnu oslaví naše 

agentura 20 let od svého zalo-

žení. Byli jsme první regionální 

agenturou, která vznikla v no-

vých politických podmínkách 

na území našeho státu. V po-

čátku nám pomáhali experti z Evropské unie, 

jak správně regionální rozvoj dělat. Byli jsme 

mnohdy vzorem pro jiné, později zakládané 

české rozvojové agentury. Dnes, troufám si 

říci, máme za sebou kus práce, výsledky, 

drobné úspěchy. Naše jméno 

není neznámé, máme co na-

bídnout - znalostí i zkušeností 

máme dost. 

Slavte s námi, náš region si 

zaslouží být podporován. Vždyť tady všichni 

žijeme! 

Petra Chovanioková
ředitelka ARR

seznam velkých a strategických projektů, jenž 

by měl být zohledněn při vyjednávání fi nální 

podoby nových operačních programů a jejich 

prioritních oblastí. Od dubna bude probíhat 

další etapa, ve které se budou mapovat men-

ší, ale rovněž důležité projekty, mající rozvojo-

vý potenciál pro Moravskoslezský kraj. 

Zájemci mohou najít podrobné informace na 

www.sance2020.cz. Zde si můžete stáhnout 

formulář k vyplnění projektového záměru. Ná-

sledně budete kontaktováni k upřesnění a pří-

padnému doplnění informací.

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 // Grafi cká úprava a sazba: I. Bystroň

pokračování ze str. 1
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Kdo budou Vaši stěžejní spolupracovníci a partneři 
a co jsou vaše hlavní priority?
Vzhledem k oblasti, kterou mám svěřenu, počítám 

s úzkou spoluprací s odborem regionálního rozvoje 

a evropských projektů na úřadu Moravskoslezského 

kraje, Agenturou pro regionální rozvoj a úřadem Re-

gionální rady.

Budeme pokračovat v podpoře inovací a posilování 

konkurenceschopnosti v kraji jak prostřednictvím již 

existujících dotačních titulů v programu „Podpora vědy 

a výzkumu v Moravskoslezském kraji“, tak také pomo-

cí nových dotačních nástrojů, které budou zaměřeny 

převážně na vznik a rozvoj malých fi rem. Připravujeme 

dotace podporující spolupráci podnikatelských sub-

jektů s vysokými školami a výzkumnými institucemi 

tzv. inovační vouchery, nebo granty na vytvoření pra-

covních míst v oblasti vědy a výzkumu. Dále chystáme 

dotace pro studenty středních i vysokých škol, kteří 

zahájí podnikatelskou činnost, nebo podporu pro fi r-

my, které sídlí v prostorách podnikatelských inkubá-

torů a vědeckotechnologických parků Moravskoslez-

ského kraje. Výzvy v rámci těchto nových dotačních 

programů budou vyhlášeny pravděpodobně koncem 

března tohoto roku.

Dotace jsou jedinou formou podpory, kterou hod-
láte realizovat?
Ne, pro podnikatele jsme v letošním roce spustili úplně 

nový nástroj podpory, tzv. fond mikropůjček. Na tento 

fond jsme společně se Statutárním městem Ostrava 

alokovali celkem 5.000.000 Kč a podnikatelé, kteří by 

nedosáhli na komerční úvěr, mohou z tohoto fondu 

získat na svůj inovativní podnikatelský záměr půjčku 

ve výši až 500.000 Kč se zvýhodněným úrokem 2 %. 

Do oblasti regionálního rozvoje patří i podpora ven-
kova. Co v této oblasti chystáte?
Nezapomeneme ani na venkovské oblasti, které bude-

me podporovat prostřednictvím tradičních dotačních 

programů z rozpočtu Moravskoslezského kraje – Pod-

pora obnovy a rozvoje venkova a programu na podpo-

ru přípravy projektové dokumentace. 

Jakou roli v oblasti regionálního rozvoje hraje kra-
jem řízená organizace – Agentura pro regionální 
rozvoj?
Agentura pro regionální rozvoj bude i nadále v oblasti 

podnikání a podnikatelského prostředí zajišťovat pod-

poru investičních příležitostí, podporu inovačního pod-

nikání, ale také poskytovat vzdělávání v inovacích. Její 

role je také v oblasti strategického plánování, v letoš-

ním roce se jedná o přípravu „chytré strategie“, tedy 

smart specialization strategy v inovačním systému kra-

je (více na str. 8 – pozn. red.). Důležité jsou pro nás také 

činnosti agentury v oblasti podpory technických obo-

rů pro žáky základních škol, které agentura již několik 

let úspěšně realizuje. Nesmím zapomenout na oblast 

cestovního ruchu, pokračování TECHNO TRASY a bu-

dování destinačního managementu v kraji. O všech 

těchto aktivitách budeme v průběhu roku informovat.

Martin Sikora,
náměstek hejtmana
Moravskoslezského 
kraje

Kdo řídí regionální 
rozvoj kraje?

Martin Sikora, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro evropské 
fondy, operační programy a regionální rozvoj byl zvolen zastupitelstvem kraje 
v listopadu 2012. Před vstupem do krajské politiky pracoval pro privátní sek-
tor, kde se zabýval agendou spojenou se zpracováním žádostí o dotace z růz-
ných operačních programů strukturálních fondů, přípravou a nastavováním 
modelu financování projektů a jejich následnou administrací.

Inovační akademie aneb dejte šanci své inovaci
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Bezplatné semináře jsou určeny zejména technikům, 

technologům, manažerům malých a středních fi rem, 

klastrů či konzultantům podnikatelských inkubátorů, 

působícím v Moravskoslezském kraji. Z důvodu ome-

zené kapacity je vždy nezbytná registrace v kalendáři 

akcí na www.arr.cz, kde budou jednotlivé termíny 

včetně profi lu lektorů postupně zveřejňovány. Výuka 

je realizována v rámci našeho projektu “Kompetence 

pro inovace 2”, CZ.1.07/3.2.07/03.0004, projekt je 

fi nancován z Evropského sociálního fondu prostřed-

nictvím Operačního programu Vzdělávání pro konku-

renceschopnost. 

Projekt volně navazuje na první 

projekt “Kompetence pro ino-

vace”, realizovaný ARR v roce 

2012. Vychází z neuspokojené 

poptávky po vzdělávání zamě-

řeného na problematiku inovací. 

Výuka bude probíhat zejména 

v sídle ARR. 

Informace:
Ing. Lenka Švajčáková

svajcakova@arr.cz

+420 595 691 261

Moravskoslezský kraj připravuje v rámci svých aktivit 

na podporu podnikání dva nové dotační programy pod 

názvem „Podpora podnikání“ a „Podpora start ups“. 

Dotační programy budou podporovat podniky sídlící v Morav-

skoslezském kraji, studenty, kteří začnou podnikat a začínající 

fi rmy, které sídlí v podnikatelských inkubátorech nebo vědec-

kotechnologických parcích. 

Podniky z Moravskoslezského kraje mohou čerpat dotace na 

spolupráci s vysokými školami nebo výzkumnými ústavy na 

území české republiky v rámci tzv. „Inovačních voucherů“ nebo 

získat fi nanční prostředky na zaměstnání pracovníků v oblasti 

vědy a výzkumu. 

Začínající fi rmy, které sídlí v podnikatelském inkubátoru a vě-

deckotechnologickém parku si budou moci požádat o dotaci 

na kofi nancování nákladů, spojených se službami, které inku-

bátor poskytuje a studenti středních a vysokých škol budou 

získávat dotace na zahájení své podnikatelské činnosti, přede-

vším na zpracování podnikatelského záměru, business plánu, 

poradenské služby atd.

Tyto programy doplňuje také program podpory malých a střed-

ních podniků v Moravskoslezském kraji, realizovaný prostřed-

nictvím mikropůjček, kde mohou podnikatelé na své inovativní 

projekty čerpat úvěr do výše 500.000 Kč, a to se zvýhodněnou 

úrokovou sazbou 2 %. Tento program vyhlásil Moravsko-

slezský kraj a statutární město Ostrava v lednu 2013 a výzva 

k předkládání žádostí je otevřena do konce roku 2013.

Moravskoslezský kraj podporuje 
podnikání a inovace

Série inovačních seminářů 
zahájena už v únoru

Ilustrační foto ze semináře

Od 26. února 2013 začal druhý ročník bezplatných inovačních seminářů, 
které jsou zaměřeny na široké spektrum inovací. Účastníci si mohou rozšířit 
své znalosti v oblasti inovačního podnikání, sociálních inovací, technology 
foresightu, dozví se, jak inovovat firemní procesy, environmentální technolo-
gie, nebo marketing, včetně využití kreativních odvětví. 

Kompetence 
pro inovace 2

- výuka v sídle 
ARR od února 
2013

- účast na všech 
modulech 
zdarma 

- pro odborníky 
z malých 
a středních 
fi rem 
v regionu

Více na
http://verejna-sprava.
kr-moravskoslezsky.cz/
granty_vyhlasene.html
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Prezentující odhalili, jak správně zabezpečit všechny 

kroky úspěšného transferu technologií zahrnující práv-

ní posouzení, fi nancování a patentování výsledků vý-

zkumu a vývoje. 

V rámci návštěvy Londýna se 10 zástupců ze 7 evrop-

ských regionů, včetně zástupců Agentury pro regio-

nální rozvoj a Fakultní nemocnice Ostrava, zúčastnilo 

dvoudenní konference, na které vystoupily významné 

osobnosti působící na poli transferu technologií ve 

Velké Británii. Své prezentace věnovaly především 

procesu patentování, licencování a budování spin-out 

společností.

Během konference také zaznělo, že v Evropě existuje 

obrovský potenciál komerčního využití biotechnologic-

kého průmyslu, ale pouze za předpokladu, že univerzi-

ty, centra transferu technologií a fi rmy vzešlé z akade-

mické půdy, dokážou identifi kovat správné příležitosti 

a vytvoří akademickým pracovníkům kvalitní podporu 

k tomu, aby se dokázali přenést přes počáteční fázi 

podnikání. Také bylo zdůrazněno, že výměna osvěd-

čených postupů a zkušeností mezi předními biotech-

nologickými organizacemi v Evropě je pro další růst 

tohoto odvětví klíčová. V biotechnologiích je obecně 

velká budoucnost a jejich rozvojem lze v Evropě velmi 

významně přispět k překonání současné fi nanční krize.

Dne 25. února 2013 Agentura pro regionální rozvoj ve 

spolupráci s Národní klastrovou asociací uspořádala 

v Ostravě expertní workshop „Gender v inovacích, včet-

ně aspektů diverzity“, v rámci projektu CluStrat (www.

clustrat.eu). Tento projekt má přispět k posílení ino-

vační schopnosti klastrů v Moravskoslezském kraji 

pomocí zmapování nových, tzv. vynořujících se oborů 

v oblastech, jako je aktivní stárnutí, zelená ekonomika 

a udržitelná mobilita. Také otevírá inovační potenciál 

klastrů jejich zacílením na průřezová témata - rozvíjení 

internacionalizace, vyšší zapojení žen do inovačního 

procesu a efektivnější transfer znalostí a technologií. Vý-

sledkem projektu mají být podněty pro nové koncepce 

podpory klastrů v Moravskoslezském kraji, vycházející 

ze zjištění provedených v našem kraji a v dalších 17 part-

nerských regionech. 

Autor: PaedDr. Pavla Břusková

Imperial College Business School
v Londýně odhalila tajemství úspěchu 
biotechnologických podniků 

Deset partnerů projektu ETTBio bylo ve dnech 13. a 14. prosince 2012 po-
zváno do Imperial College v Londýně, kde zástupci akademické i byznys sféry 
odkryli tajemství přeměny výsledků biotechnologického výzkumu na zisk – 
formou prodeje licencí nebo úspěšné výroby.

Projekt CLUSTRAT 
je spolufi nancován 
z prostředků Evropského 
fondu pro regionální 
rozvoj prostřednictvím OP 
Nadnárodní spolupráce 
Střední Evropa.

EXPERTNÍ WORKSHOP GENDER V INOVACÍCH

http://www.rismsk.cz
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Stejně jako v loňském roce se i letos bude konat série akcí na 12 zajímavých 
a turisty navštěvovaných objektech, zapojených do TECHNO TRASY (www.
technotrasa.cz). V letních měsících obohatí prohlídky objektů také hudeb-
ní, divadelní a jiná vystoupení. Děti i dospělí si opět budou moci zasoutěžit 
v netradičních disciplínách.

Projekt, který společně s Moravskoslezským krajem re-

alizuje ARR, není zaměřen jen na aktivity směřující přímo 

k návštěvníkům. Zahrnuje také vzdělávání průvodců, 

protože především na nich záleží, s jakými dojmy a po-

city bude návštěvník odcházet z prohlídky. Počátkem 

letošního roku se uskutečnil první vzdělávací kurz pro 

průvodce TECHNO TRASY. Kurzu se zúčastnilo 18 prů-

vodců, každý objekt byl reprezentován minimálně jed-

ním zástupcem. Kromě tradičních témat, jako je osob-

nost průvodce, komunikace s návštěvníkem a etika, 

byla část kurzu věnována také novým trendům v oblasti 

průvodcovské činnosti. Součástí byla i praktická ukázka 

průvodcování v Dolní oblasti Vítkovic. Na základě naby-

tých znalostí představil závěrem kurzu každý průvodce 

jeden z objektů TECHNO TRASY. Přidanou hodnotou 

kurzu bylo sdílení zkušeností průvodců mezi sebou 

a navázání vzájemné spolupráce. Na podzim připravu-

jeme další běh kurzu, protože do prvního kurzu nebylo 

možné zapojit všechny průvodce.

Ukázka průvodcování
v Dolní oblasti Vítkovice

Kvalita průvodce je důležitá 

Jednou z posledních možností předkládání žádostí o dotace na své projekty 
mají subjekty v Moravskoslezském kraji, které připravují aktivity s přeshra-
ničním dopadem v česko-polském příhraničí:

Poslední možnosti dotací pro
projekty přeshraniční spolupráce

Oblast podpory Ukončení příjmu žádostí

2.1 - Rozvoj podnikatelského prostředí 17. 6. 2013

2.2 - Podpora rozvoje cestovního ruchu 2. 4. 2013

3.2. - Podpora společenských, kulturních a volnočasových aktivit 17. 6. 2013

Více na

www.cz-pl.eu

http://www.technotrasa.cz
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V soutěži O KERAMICKOU POPELNICI je u měst 

a obcí porovnáváno množství tříděného odpadu na jed-

noho občana v jednotlivých tříděných komoditách tj. pa-

pír, plast, sklo a nápojový karton. 

Kategorii do 4 000 obyvatel ovládla obec Karlova Stu-

dánka, jejíž obyvatelé vytřídili v přepočtu 61 kg/osobu/rok 

využitelných komunálních odpadů. V kategorii nad 4 000 

obyvatel zvítězilo město Hradec nad Moravicí s výtěž-

ností 47 kg/osobu/rok. 

I letos byla do soutěže zařazena kategorie Skokan roku, 

která hodnotí meziroční výsledky celkového množství tří-

děného sběru využitelných odpadů. Nejvíce, celkem o 45 

%, se meziročně zlepšili v Novém Jičíně, na druhém mís-

tě skončila Karviná (24% zlepšení), na třetím pak Havířov 

(17% zlepšení). 

Soutěž Keramická popelnice společně s komunikační 

kampaní dlouhodobě motivují obce a města ke zlepšová-

ní v třídění odpadu. Poslední meziroční nárůst výtěžnosti 

tříděného sběru plastů, papíru skla a nápojového kartonu 

činí za celý Moravskoslezský kraj 15 %. To je vůbec nej-

větší meziroční nárůst v České republice. 

Současně byly rozdány také ceny KERAMICKÁ SLU-
CHÁTKA - ceny pro obce s nejlépe vypracovaným systé-

mem třídění elektroodpadu. Tato ocenění převzali zástup-

ci Frýdlantu nad Ostravicí, Trojanovic a Úvalna. 

Do  4000 obyvatel Nad 4000 obyvatel
1. místo Obec Karlova Studánka Město Hradec nad Moravicí
2. místo Obec Třanovice Město Třinec
3. místo Obec Pržno Obec Bolatice
4. místo Obec Hukvaldy Město Kravaře
5. místo Obec Lhotka Město Vrbno pod Pradědem
6. místo Obec Trojanovice Statutární město Opava
7. místo Obec Velké Hoštice Město Vratimov
8. místo Obec Metylovice Město Bílovec
9. místo Obec Pstruží Město Český Těšín
10. místo Obec Slavkov Město Jablunkov

Hradec nad Moravicí a Karlova Studánka mají společné to, že v uplynulém 
roce nejlépe třídili plasty, papír, sklo a nápojový karton. Dne 6. prosince 2012 
v multifunkční aule GONG v Ostravě převzali jejich zástupci ceny za první 
místa ve svých kategoriích. 

Obyvatelé vítězné obce vytřídí
v průměru za rok 61 kilo odpadu 

Zjistěte, kolik chlupů, pařátů a chobotů měříte

Spolu s průvodce Julesem Vernem se tady malí i velcí na vlastní 

kůži seznámí s dějinami techniky od parního stroje přes strojírenství 

a výrobu oceli až po létání do kosmu nebo potápění hluboko pod 

hladinou oceánu. „Takže u nás třeba zjistíte, kolik chobotů, pařá-

tů a chlupů byste měřili, pokud byste se narodili v pravěku, nebo 

kolik by to dělalo sáhů, loktů, pídí a prstů, když byste žili ve stře-

dověku,“ usmívá se ředitel Světa techniky Jakub Švrček. Na obřím 

posuvném měřítku neboli šupleře se 

totiž návštěvníci mohou s přesností na 

milimetry změřit a o kousek dál porov-

nat svou výšku na převodníkovém kole 

s mírami v pravěku, středověku nebo 

v Anglii. Cílem je seznámit návštěvní-

ka s významem standardizace měrné 

soustavy a hravou formou mu ukázat 

princip fungování posuvného měřidla, 

jehož vynález byl jedním z důležitých 

milníků průmyslové revoluce. „Ačkoliv 

slangový název šuplera může vzbuzo-

vat dojem, že se měřilo systémem „šup sem-šup tam“, opak je prav-

dou. Posuvné měřítko je uzpůsobeno pro detailní měření vnějších 

a vnitřních rozměrů i hloubek, takže umožňuje měřit vše s přesností 

na milimetry. Radikálně se tak díky tomuto vynálezu změnil přístup 

k přesnosti výroby a mohla se zavést sériová a hromadná produkce,“ 

dodává Švrček, který zároveň zve k návštěvě expozice. Otevřeno 

tady mají denně vždy od 10 do 18 hodin. 

Budova někdejší VI. energetické ústředny se změnila v netradiční výukový prostor 
a interaktivní muzeum. Na návštěvníky tady čeká zhruba stovka zábavných exponátů 
představující vše, co bylo za posledních 200 let vymyšleno ve vědě a technice. 

svet-techniky-ostrava.cz

Ilustrační fota ze
slavnostního předávání
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Tradičně nadprůměrně si vede Regionální operační 

program (ROP), u něhož je 96,7 % z celkové alokace 

ROP schváleno pro již předložené projekty. U ostatních 

operačních programů (OP), kde se jedná o soutěž mezi 

subjekty z Moravskoslezského kraje a celé ČR, získal 

náš kraj – s různým úspěchem napříč jednotlivými ope-

račními programy – 12,3 % všech prostředků, což činí 

57 317,6 mil. Kč a oproti minulému sledovanému ob-

dobí (do 30. 6. 2012) jsme zaznamenali nárůst o 0,4 %. 

Na předních místech, v porovnání všech operačních 

programů, je náš kraj v čerpání z OP Podnikaní a ino-

vace či OP Lidské zdroje a zaměstnanost. 

Aktuální informace o zbývajících fi nančních prostřed-

cích je možno získat na www.jestejesance.cz. V zá-

ložce „Kde je ještě šance podat projekt“ můžete nalézt 

přehled fi nančních prostředků, o které je možno ještě 

požádat. 

Pojem „chytrá specializace“ (smart specialization) je 

dnes a denně skloňován napříč celou Evropskou unií, 

neboť identifi kování přínosů, které pro region může mít 

specializace na určitou oblast vědy a technologií, je pro 

posilování konkurenceschopnosti regionu zásadní. Cí-

lem tvorby strategií pro chytré specializace (strategie 

S3) by podle Evropské komise mělo být soustředění 

zdrojů do oblastí, které regionu zajistí největší kompa-

rativní výhodu – např. do klastrů, stávajících odvětví 

a meziodvětvových aktivit, eko-inovací, trhů s vysokou 

přidanou hodnotou či konkrétních oborů výzkumu. 

Podstatou je zaměření na zdroje, vymezení konkurenč-

ních výhod a propojení regionálních aktérů a zdrojů za 

účelem realizace dobře promyšlené vize.

V České republice byl zahájen proces přípravy Národní 

S3 strategie, jejíž výsledné zacílení a plán konkrétních 

intervencí bude vycházet z dílčích regionálních S3 stra-

tegií, které postupně vznikají v jednotlivých krajích ČR 

a které budou přílohami národní S3 strategie.

Jak kraj čerpá finance
z EU fondů?

Příprava S3 strategie
v Moravskoslezském kraji

Agentura pro regionální rozvoj dvakrát ročně zpracovává analýzu absorpční 
kapacity, jinými slovy tedy analýzu toho, jak kraj čerpá finance z fondů EU 
v porovnání s celou Českou republikou. Analýzy jsou k dispozici na strán-
kách http://arr.cz/cs/absorpce. 

Evropská komise podmiňuje schválení 
operačních programů na podporu investic 
do výzkumu, vývoje a inovací z prostředků 
strukturálních fondů pro  nadcházející 
programovací období přípravou strategie S3.


