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Agentura pro regionální rozvoj po-

řádá letos 19. září v Ostravě už 

podruhé konferenci pro meziná-

rodní výměnu zkušeností ve výzku-

mu a vývoji, tzv. Brokerage Event, 

tentokráte na téma Elektromobilita 

a další alternativy ekologické do-

pravy v městských aglomeracích. 

Cílem bude představit inovativní 

projekty především v oblasti elek-

trických systémů pohonů a mož-

ností jejich využití v městské hro-

madné dopravě, ale nejen tam. 

Známo je využívání plynu v auto-

busech MHD v Česku, elektřiny už 

méně – elektromobily jsou zatím 

částečnou alternativou pro osobní 

dopravu. 

První (loňský) ročník Brokerage 

Event byl věnován biomedicíně 

a inovativním technologiím zamě-

řeným na životní prostředí a zdraví 

obyvatelstva. Hovořilo se například 

o nových materiálech používaných 

při léčbě chronických ran, vhod-

ných pro jejich hojení. O využití 

digitálních 3D technologií při rekon-

strukci částí obličeje hovořili plas-

tičtí chirurgové z ostravské Fakult-

ní nemocnice, která je společným 

pracovištěm pro Česko a Sloven-

sko. Biomedicíně mají v budouc-

nu sloužit také aktivity nového su-

perpočítačového centra VŠB-TU. 

Brokerage Event se účastnilo asi 

100 odborníků (také z evropských 

zemí a USA), kteří se zabývají no-

vými metodami léčby a pracují ve 

výzkumu navázaném na medicín-

skou praxi nebo praxi v biotechno-

logiích, ochraně životního prostředí 

a zdraví lidí. Výsledkem bylo mimo 

jiné už konkrétní navázání spoluprá-

ce odborníků z fakultní nemocnice 

s americkou organizací Nanoink 

Inc. v oblasti výzkumu kmenových 

buněk.

On 19 September Ostrava will 

play host to the Regional Devel-

opment Agency’s second Broker-

age Event – a conference pro-

moting the sharing of experience 

and know-how in research and 

development. This year’s event 

focuses on electromobiles and 

other eco-transport alternatives 

in urban areas.

The Brokerage Event will present 

innovative projects developing 

electric drive systems mainly for 

urban public transport applica-

tions. Natural gas-powered bus-

es are now widespread in Czech 

towns and cities, but electric ve-

hicles still tend to be associated 

with private cars rather than pub-

lic transport.

Last year’s Brokerage Event – the 

fi rst ever such conference – fo-

cused on biomedicine and inno-

vative environmental and public 

health technologies. Presenta-

tions highlighted the use of new 

materials to treat chronic wounds, 

and plastic surgeons from Os-

trava’s University Hospital (which 

brings together top specialists 

from both the Czech Republic 

and Slovakia) spoke about their 

use of digital 3-D technologies in 

reconstructing facial tissue. Once 

completed, the new supercom-

puter centre at the VŠB-Technical 

University of Ostrava will also 

make a major contribution to 

biomedical research and appli-

cations. Last year’s Brokerage 

Event was attended by around 

100 experts from Europe and 

the USA working on new treat-

ment methods, medical research, 

biotechnologies, environmental 

technologies and public health. 

Among the new joint projects 

set up thanks to the Brokerage 

Event is a collaboration between 

the University Hospital and the 

American company Nanoink Inc., 

focusing on stem cell research.

LETOŠNÍ BROKERAGE EVENT 
BUDE NA TÉMA ELEKTROMOBILITA 
A DALŠÍ ALTERNATIVY EKOLOGICKÉ 
DOPRAVY

THIS YEAR’S BROKERAGE EVENT 
FOCUSES ON ELECTROMOBILES 
AND OTHER ALTERNATIVE ECO-
TRANSPORT TECHNOLOGIES
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E-mobility and other ecological transport 
alternatives in conurbations
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Moravskoslezský kraj,
 Agentura pro regionální rozvoj, a.s., 

Moravskoslezský automobilový klastr

Moravian-Silesian Region
Regional Development Agency Ostrava

Moravian-Silesian Automotive Cluster

Vás srdečně zvou na / cordially invite you to the 

Brokerage Event 2012



in the past two years our 

Agency has focused strongly 

on innovation: we have co-

authored the Regional In-

novation Strategy, we are 

working to integrate research with 

practical applications, and we have 

introduced a range of new tools and 

ideas to the Region – promoting 

contacts via the Brokerage Event 

and becoming directly involved in 

bilateral and European projects.

We can now unveil an entirely new 

tool to support innovative start-up 

companies, which will be able to 

make use of the Microloan Fund 

at the end of this year. Established 

banks are reluctant to extend credit 

to start-ups due to the perceived 

risk of new ventures – so I am proud 

that we will be at the forefront of 

a valuable new opportunity.

Petra Chovanioková
Director, RDA

naše agentura se v posledních dvou 

letech velmi výrazně zaměřuje na 

inovace – jsme spolutvůrci Regi-

onální inovační strategie, snažíme 

se o propojení vědy s praxí a máme 

za sebou kus práce na poli zavádě-

ní novinek k nám do kraje včetně 

zprostředkování nových kontak-

tů, ať už v rámci Brokerage Event, 

nebo přímo zapojení do projektů na 

evropské i bilaterální úrovni.

Nyní společně s krajem přicházíme 

s dalším počinem – už na přelomu 

roku budou moci mladé inovativní 

fi rmy získávat peníze na své pro-

jekty díky tzv. Fondu mikropůjček. 

U klasických bank se to příliš neda-

ří, protože nové fi rmy jsou zřejmě 

posuzovány jako rizikové. Jsem 

ráda, že můžeme projekt představit 

a věřím, že bude k užitku.

Petra Chovanioková
ředitelka ARR

Dear readers,

Vážení čtenáři,

KALENDÁŘ ARR RDA CALENDAR
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ZÁŘÍ

4. – 27. září 2012 / Krajské zařízení pro 

další vzdělávání pedagogických pracovníků 

a informační centrum, Frýdek-Místek 

Komplexní program Zahájení samostatné 
výdělečné činnosti
Informace: Ing. Lenka Švajčáková,

svajcakova@arr.cz

6. září 2012 / Hotel Imperial, Ostrava

Strategie rozvoje kraje – zasedání 
Strategické expertní skupiny
Informace: Mgr. Jiří Štěpán, stepan@arr.cz

10. – 14. září 2012 / BVV, Brno

54. ročník mezinárodního strojírenského 
veletrhu
Informace: www.bvv.cz

11. září 2012 / ARR, Ostrava

Veřejné zakázky komplexně
Informace: Ing. Lenka Švajčáková,

svajcakova@arr.cz

18. září 2012 / Dolní oblast Vítkovice, Ostrava

Konference Evropské příležitosti regionu
Informace: marketa.rychla@dobra-rada.cz

19. září 2012 / Hotel Imperial, Ostrava

Brokerage Event 2012: elektromobilita a další 
alternativy ekologické dopravy v městských 
aglomeracích
Informace: Ing. David Pawera, pawera@arr.cz

20. září 2012 / ARR, Ostrava

Veřejné zakázky komplexně
Informace: Ing. Lenka Švajčáková,

svajcakova@arr.cz

20. – 22. září 2012 / hala TJ Lokomotiva Plzeň

ITEP 2012 – mezinárodní veletrh cestovního 
ruchu
Informace: www.turisturaj.cz

20. – 23. září 2012 / Letiště Leoše Janáčka, 

Mošnov

Dny NATO v Ostravě a Dny Vzdušných
sil AČR
Informace: dn3.viavis.cz/domu

25. – 26. září 2012 / Nová aula VŠB-TU Ostrava

IFO 2012 - 13. ročník mezinárodní konference
Informace: www.ifo.cz

ŘÍJEN

1. října 2012 / Krajské zařízení pro další 

vzdělávání pedagogických pracovníků 

a informační centrum, Frýdek-Místek

Sladění rodiny a profese
Informace: Ing. Lenka Švajčáková,

svajcakova@arr.cz

2. října 2012 / Hotel Imperial

Kulatý stůl inovační strategie č. 2/2012: 
Podpora mezinárodní spolupráce v oblasti 
inovací
Informace: Ing. David Pawera, pawera@arr.cz

2. a 8. října 2012 / Krajské zařízení pro další 

vzdělávání pedagogických pracovníků 

a informační centrum, Frýdek-Místek

Genderové stereotypy
Informace: Ing. Lenka Švajčáková,

svajcakova@arr.cz

4. – 7. října 2012 / BVV, Brno

Bike Brno – mezinárodní cyklistický veletrh
Informace:www.bvv.cz

8. – 10. října 2012 / Mnichov, Německo

EXPO REAL - veletrh investičních příležitostí
Informace: http://www.exporeal.net/

10. října 2012 / Moravskoslezský kraj

Inovační presstrip
Informace: Bc. Pavel Hrabovský,

hrabovsky@arr.cz

10. října 2012 / Krajské zařízení pro další 

vzdělávání pedagogických pracovníků 

a informační centrum, Frýdek-Místek

Rovné příležitosti mužů a žen
Informace: Ing. Lenka Švajčáková,

svajcakova@arr.cz

17. října 2012 / CEIT, Žilina, Slovensko

Návštěva inovačního regionu - Žilina
Informace: Bc. Pavel Hrabovský,

hrabovsky@arr.cz

24. - 27. října 2012 / Poznań, Polsko

Tour salon Poznaň – veletrh cestovního ruchu
Informace: www.tour-salon.pl/

říjen 2012 / Univerzita Krakov, Polsko

Prezentace MSK na polské univerzitě v Krakově
Informace: Ing. Richard Žabka, zabka@arr.cz

SEPTEMBER

4 – 27 September 2012 / Regional Further 

Education Centre for Teachers and Information 

Centre, Frýdek-Místek

Programme of seminars – Starting up 
a business as a sole trader
Information: Lenka Švajčáková,

svajcakova@arr.cz

6 September 2012 / Hotel Imperial Ostrava

Regional Development Strategy – meeting of 
Strategic Expert Group
Information: Jiří Štěpán, stepan@arr.cz

10 – 14 September 2012 / Brno Exhibition Centre

54th International Engineering Fair
Information: www.bvv.cz

11 September 2012 / RDA, Ostrava

Public Procurement seminar
Information: Lenka Švajčáková, 

svajcakova@arr.cz

18 September 2012 / Lower Vítkovice, Ostrava

Conference: European Opportunities for the 
Region 
Information: marketa.rychla@dobra-rada.cz

19 September 2012 / Hotel Imperial Ostrava

Brokerage Event 2012: E-mobility and 
other ecological transport alternatives in 
conurbations
Information: David Pawera, pawera@arr.cz

20 September 2012 / RDA, Ostrava

Public Procurement seminar
Information: Lenka Švajčáková, 

svajcakova@arr.cz

20 – 22 September 2012 / TJ Lokomotiva Sports 

Hall, Plzeň

ITEP 2012 – international tourism expo
Information: www.turisturaj.cz

20 – 23 September 2012 / Leoš Janáček Airport 

Ostrava

NATO Days in Ostrava & Czech Air Force Days
Information: dn3.viavis.cz/domu

25 – 26 September 2012 / New Hall VŠB-

Technical University of Ostrava

Investment & Business Forum 2012 (IFO)
Information: www.ifo.cz

OCTOBER

1 October 2012 / Regional Further Education 

Centre for Teachers and Information Centre, 

Frýdek-Místek

Achieving a work/life balance
Information: Lenka Švajčáková, 

svajcakova@arr.cz

2 October 2012 / Hotel Imperial Ostrava

Innovation strategies round table no. 2/2012: 
Supporting international cooperation in 
innovation
Information: David Pawera, pawera@arr.cz

2 and 8 October 2012 / Regional Further 

Education Centre for Teachers and Information 

Centre, Frýdek-Místek

Gender stereotypes
Information: Lenka Švajčáková, 

svajcakova@arr.cz

4 – 7 October 2012 / Brno Exhibition Centre

Bike Brno – international cycling exhibition
Information: www.bvv.cz

8 – 10 October 2012 / Munich, Germany

EXPO REAL - International Trade Fair for 
Commercial Property and Investment 
Information: www.exporeal.net

10 October 2012 / Moravian-Silesian Region

Innovations press trip
Information: Pavel Hrabovský, hrabovsky@arr.cz

10 October 2012 / Regional Further Education 

Centre for Teachers and Information Centre, 

Frýdek-Místek

Equal opportunities for men and women
Information: Lenka Švajčáková, 

svajcakova@arr.cz

17 October 2012 / CEIT, Žilina, Slovakia

Visit to an innovative region - Žilina
Information: Pavel Hrabovský, hrabovsky@arr.cz

24 - 27 October 2012 / Poznań, Poland

Tour Salon Poznaň – tourism exhibition
Information: www.tour-salon.pl/

October 2012 / University of Krakow, Poland

Presentation of the M-S Region at the 
University of Krakow
Information: Richard Žabka, zabka@arr.cz

EDITORIAL



REALIZUJEME STRATEGICKÉ CÍLE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE / IMPLEMENTING THE STRATEGIC
GOALS OF THE MORAVIAN-SILESIAN REGION

3

BROWNFIELDS MAJÍ 
PERSPEKTIVU

It is now almost impossible to build 

new industrial zones on greenfi eld 

sites in the Moravian-Silesian Re-

gion, but there is still huge potential 

in dozens of brownfi elds – mainly 

former coal mines and industrial 

sites. In May of this year, the village 

of Třanovice hosted a conference 

focusing on successful regeneration 

projects at rural brownfi eld sites and 

highlighting the potential for future 

developments of this type elsewhere 

in the Region. Organized by the RDA, 

the conference was judged by partici-

pants to be of great practical benefi t. 

The venue itself offered an excellent 

example of how funding can be used 

to regenerate derelict brownfi elds: 

Třanovice created a successful rural 

industrial zone on the site of a former 

farming cooperative. Conference del-

egates discussed ways of fi nancing 

industrial zones on former agricul-

tural, industrial or coal mining sites 

– including EU programmes and the 

Jessica Holding Fund. Representa-

tives of the Moravian-Silesian Region 

informed participants of occupancy 

rates at current greenfi eld industrial 

zones and highlighted the potential 

of brownfi elds developments; due 

to the shortage of available land, al-

most all future zones will be sited on 

brownfi elds. It is estimated that new 

zones will be necessary from 2015 

onwards, as existing facilities reach 

100% occupancy.

The Region also gave the fi rst offi cial 

presentation of the plans to revitalize 

the Barbora brownfi eld on the out-

skirts of Karviná. A study has been 

completed outlining potential land 

use and structural work to be carried 

out at the site. Deputy Regional Presi-

dent Marian Lebiedzik gave more in-

formation: “With an area of around 

100 hectares, this former coal mine 

site has now been recultivated, and 

could offer up to 70 hectares for new 

investors. The total cost of the zone is 

estimated at around 1.1 billion CZK, 

but the project has been planned in 

separate stages, so it will not be nec-

essary to have this entire sum avail-

able in advance. The Region is cur-

rently working to bring in funds for the 

project.” Other presentations at the 

conference focused on successful 

projects such as the regeneration of 

a cultural monument in Raduň (a Ba-

roque laundry building) and a project 

in Slavičín which has transformed 

a former engineering works into 

a centre for information technology 

and applied informatics.

The RDA has created a database of 

brownfi elds in the Region which is 

regularly maintained and updated – 

giving investors the maximum pos-

sible information on the range of 

sites available. The database covers 

all of the Region, including details of 

the size and former use of the sites, 

plus photos. Most of the sites are 

publicly owned by cities, towns and 

municipalities. RDA Director Petra 

Chovanioková adds: “We have just 

completed a study on brownfi elds re-

generation projects funded by the Re-

gion from 2005 onwards. Out of the 

total 34 sites, 29 have already com-

pleted land use plans using subsidy 

funding, and the remaining 5 plans 

will soon be completed. The Region 

has spent almost CZK 20 million on 

this aspect of brownfi elds planning.”

V Moravskoslezském kraji už prak-

ticky není možné stavět průmyslové 

zóny na zelené louce, nabízí se tu 

ovšem účelné využití desítek areálů 

po těžbě, průmyslu nebo jiné čin-

nosti. Úspěšné projekty regenerace 

brownfi elds na venkově a možnosti 

kraje v této oblasti – to byla hlavní té-

mata květnového setkání v Třanovi-

cích. Konferenci organizovala Agen-

tura pro regionální rozvoj a účastníci 

ji hodnotili jako velmi přínosnou, také 

s ohledem na akcent praktický – ko-

nala se opět na místě, které je pří-

kladem účelně vynaložených peněz 

pro regeneraci nevyužité plochy po 

bývalém podnikání. Třanovice jsou 

ukázkou úspěšné venkovské průmy-

slové zóny vzniklé z areálu bývalého 

zemědělského statku. Na konferenci 

se hovořilo i o možnostech fi nanco-

vat vznik průmyslových zón na úze-

mí po zemědělské činnosti, těžbě, 

nebo jiném průmyslu – nově se kro-

mě klasických programů EU nabízí 

také tzv. holdingový fond Jessica. 

Na konferenci představil Moravsko-

slezský kraj nejen stav zaplněnosti 

průmyslových zón postavených na 

zelené louce, ale také perspektivy 

brownfi elds, protože téměř výhrad-

ně na nich, s ohledem na nedostatek 

pozemků, budou vznikat nové zóny. 

Předpokládá se, že v roce 2015 bu-

dou již kvůli obsazenosti stávajících 

ploch zapotřebí nové.

Moravskoslezský kraj mj. představil 

ofi ciálně poprvé plány na regeneraci 

dalšího brownfi eldu na okraji Kar-

viné. V současnosti má k dispozici 

studii na výstavbu a využití ploch po 

rekultivaci v areálu Barbora na pe-

riferii města. „Brownfi eld o rozloze 

cca 100 ha je rekultivovaná plocha 

po těžební činnosti a v budoucnu by 

mohl nabídnout až 70 ha pro nové 

investory, náklady na vytvoření zóny 

se odhadují na více než 1,1 miliardy 

korun, ale projekt je plánován na eta-

py a není tedy nutné mít celou částku 

připravenou na startu. V současnosti 

se kraj snaží získat peníze na výstav-

bu této průmyslové zóny,“ připomněl 

náměstek hejtmana kraje Marian 

Lebiedzik. Na konferenci se hovoři-

lo i o dalších úspěšných projektech 

– regeneraci kulturní památky - tzv. 

Vošárny v Raduni (barokní objekt 

prádelny a sušárny), nebo projektu 

ze Slavičína, kde na ploše po býva-

lých strojírnách vyrostlo Centrum in-

formačních technologií a aplikované 

informatiky.

Agentura pro regionální rozvoj vy-

tvořila a aktualizuje databázi brown-

fi elds v kraji. Investorům tak posky-

tuje maximum informací o nabídce 

takových lokalit. Databáze nabízí 

konkrétní brownfi elds v okresech, je 

zde přehled bývalého využití, rozlo-

ha. V databázi jsou převážně lokality 

ve veřejném vlastnictví, tedy obecní 

nebo městské, a to včetně fotodo-

kumentace. „Čerstvou zprávou je, že 

jsme zpracovali studii o projektech 

regenerace brownfi elds, jejichž pří-

prava byla postupně od r. 2005 do-

sud podporována z rozpočtu kraje. 

Jde celkem o 34 lokalit, přičemž 29 

z nich má za dotační peníze již zpra-

cované studie využitelnosti, 5 studií 

teprve vzniká. Celkově kraj na pří-

pravu brownfi elds vynaložil téměř 20 

miliónů korun,“ řekla ředitelka ARR 

Petra Chovanioková.

BROWNFIELDS HAVE A BRIGHT 
FUTURE

Brownfi eld Barbora



Výzkumné a vývojové projekty 

v oblasti zpracování odpadů a vyu-

žívání alternativních zdrojů energie 

- to je zaměření klastru Envicrack, 

který vznikl v roce 2005. Hlav-

ním cílem aktivit je podpora členů 

klastru při zavádění a komerčním 

zhodnocování výsledků výzkumu 

a vývoje v praxi.

Klastr má v současné době 28 čle-

nů z řad fi rem, univerzit, výzkum-

ných ústavů a dalších organizací 

pro podporu výzkumu, vývoje 

a inovací, např. VŠB-TUO, Arrow 

Line, VÚHŽ, a.s., Van Gansewinkel 

HBSS, aj.

Klastr Envicrack se zaměřuje na 

tři hlavní oblasti: Pyrolýzní tech-

nologie pro zpracování tříděných 

odpadů za účelem kombinované 

výroby elektrické energie a tepla 

je první z nich. Solární technolo-

gie pro efektivní využití slunečního 

záření v podobě tepelné a elektric-

ké energie druhá a třetí je inovace 

v železniční dopravě s cílem sníže-

ní spotřeby energií využitím reku-

perace a akumulace energie v lo-

komotivách pro přepravu nákladů 

po železničních vlečkách v rámci 

velkých průmyslových areálů. Čle-

nové klastru pak společně realizují 

projekty v jednotlivých oblastech, 

například mají za sebou výzkum 

a vývoj technologie pyrolýzy pro 

recyklaci kovonosných odpadů, 

projekt na pořízení přístrojového 

vybavení pro výzkum a vývoj kom-

binovaného energetického zařízení 

- kotle na biomasu a solárního sys-

tému. Dále vývoj a výzkum energe-

tické jednotky na bázi Stirlingova 

motoru pro výrobu elektrické ener-

gie a tepla koncentrováním solární 

energie, nebo vývoj testovacího 

hnacího kolejového vozidla s ener-

getickým optimalizačním modulem. 

Kromě výzkumných projektů se 

klastr věnuje také propagačním ak-

tivitám a vzdělávání zaměstnanců 

členů klastru.

Výzkumné projekty a další reali-

zované aktivity jsou fi nancovány 

z prostředků členů a z dotačních 

programů, mimo jiné Evropské unie 

nebo státu. Více informací na www.
envicrack.cz. 

Slezská univerzita se řadí mezi 

nejprestižnější univerzity v Pol-

sku, a díky úspěšné imple-

mentaci vědecko-výzkumných 

výsledků spolu s internacionali-

zací vzdělávání a výzkumu ji lze 

dokonce považovat za nejdy-

namičtěji se rozvíjející polskou 

univerzitu. Jednou z hlavních pri-

orit Slezské univerzity je stát se 

univerzitou třetí generace, a to 

na základě silných vazeb mezi 

vědou a průmyslem. Jen spolu-

práce za posledních 5 let přinesla 

více než 150 dohod s obchodní-

mi partnery a institucemi místní 

samosprávy a vyústila v řadu 

projektů, které se zaměřují na ko-

mercionalizaci know-how. Např. 

jeden z posledních projektů se 

zaměřuje na aplikaci tvarových 

slitin NiTi v medicíně. Více infor-

mací na www.us.edu.pl.

The Envicrack cluster, established 

in 2005, focuses on research & 

development projects in waste 

processing and alternative energy 

production. The cluster’s main goal 

is to help its members in the practi-

cal commercial implementation of 

R&D results.

The cluster currently has 28 mem-

bers, including companies, univer-

sities, research institutes and other 

relevant organizations. Members 

include the VŠB-Technical Univer-

sity of Ostrava, Arrow Line, VUHZ, 

Van Gansewinkel HBSS, and other 

major players in the waste process-

ing industry.

Envicrack has three main areas of 

focus. The fi rst is the application of 

pyrolysis technologies to produce 

electrical and heat energy from 

sorted waste. The second is the 

use of solar power technologies to 

capture the sun’s energy for heat 

and electricity, and the third area 

of focus involves innovations in rail 

transport in order to reduce energy 

consumption by applying meth-

ods of energy recuperation and 

accumulation in locomotives used 

for transporting loads within large 

industrial sites. The cluster mem-

bers pool their resources to work 

together on a range of projects. 

These include a programme for 

the research and development of 

pyrolysis technologies for recycling 

metal-bearing waste; a project to 

acquire equipment for the devel-

opment of a combined biomass 

boiler and solar system for energy 

generation; R&D for a unit based on 

a Stirling engine designed to pro-

duce electricity and heat by con-

centrating solar energy; and the 

development of a test prototype 

for a rail locomotive car using an 

energy optimization module.

In addition to its research projects, 

the cluster also helps its members 

with marketing, promotional activi-

ties, and employee training.

Envicrack’s research and other ac-

tivities are funded by its members 

and via subsidy programmes on the 

EU or national level. For more infor-

mation see www.envicrack.cz. 

The University is among Po-

land’s most prestigious higher edu-

cation providers, and is sometimes 

considered the country’s most dy-

namic university thanks to its suc-

cess in research applications and 

its progress developing international 

links in both teaching and research. 

One of the University’s key priorities 

is to become a 3G (third generation) 

university, building on strong links 

between research and industry. 

In the past fi ve years, the Univer-

sity’s strong focus on collaborative 

projects has led to over 150 partner-

ship agreements with commercial 

companies and local government in-

stitutions aiming to harness the com-

mercial potential of academic know-

how. One recent project involves the 

application of NiTi shape memory 

alloys in medicine. For more informa-

tion see www.us.edu.pl.
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ENVICRACK JAKO SYNONYMUM PRO 
INOVATIVNÍ ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ

SLEZSKÁ UNIVERZITA 
PŘÍKLADEM

ENVICRACK – A BYWORD FOR 
INNOVATIVE WASTE PROCESSING

UNIVERSITY OF SILESIA 
LEADS THE WAY



Zastupitelstvo Moravskoslezského 

kraje schválilo v červnu aktualizo-

vanou Strategii rozvoje kraje na léta 

2009-2020 a Regionální inovační 

strategii 2010-2020. Oba doku-

menty stanovují strategický rámec 

rozvoje Moravskoslezského kraje 

do roku 2020. 

Strategie rozvoje kraje formuluje 

rozvojové priority kraje. Regionální 

inovační strategie se pak zaměřuje 

na klíčovou oblast, nezbytnou pro 

zajištění udržitelné konkurence-

schopnosti kraje, kterou je podpora 

inovačních aktivit fi rem a podpora 

jejich spolupráce s univerzitami 

a dalšími školskými nebo vývojový-

mi pracovišti.

Na aktualizaci se formou účasti 

v expertních a pracovních skupi-

nách podílelo více než 90 oborníků 

z vysokých škol, fi rem, měst, obcí 

a dalších institucí veřejné správy. 

Se svými připomínkami se zapojila 

i veřejnost – obyvatelé kraje.

Oba dokumenty byly aktualizová-

ny v rámci realizace projektu Mo-

ravskoslezský kraj – konkurence-

schopný region, který je fi nancován 

z Regionálního operačního progra-

mu Moravskoslezsko. Aktualizace 

probíhala i jako součást přípravy 

kraje na programovací období EU 

2014-2020. Oba dokumenty jsou 

v současné době využívány k pří-

pravě tzv. Argumentačních podkla-

dů Moravskoslezského kraje, tedy 

dokumentu, který kraji poslouží 

pro vyjednávání o budoucí formě 

a nasměrování prostředků EU do 

rozvoje kraje.

Oba dokumenty jsou zveřejněny 

na internetových stránkách Morav-

skoslezského kraje http://verejna-
-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/
rk_1.html.

In June 2012 the Regional Assem-

bly approved the updated Regional 

Development Strategy 2009-2020 

and the Regional Innovation Strat-

egy 2010-2020. Both documents 

outline the key framework for the 

Region’s development in the period 

up to 2020.

The Regional Development Strat-

egy formulates the Region’s core 

development priorities. The Re-

gional Innovation Strategy focuses 

on the key areas that are essential 

to achieve sustainable competitive-

ness for the Region – support for 

innovative companies and collabo-

ration between industry and univer-

sities or other research institutions.

The team responsible for updating 

the documents was divided into 

specialist working groups bring-

ing together over 90 experts from 

universities, companies, local gov-

ernment and other public sector in-

stitutions. Suggestions from mem-

bers of the public were also taken 

into account.

Both documents were updated as 

part of the project ‘Moravia-Silesia 

– A Competitive Region’, funded 

via the Regional Operational Pro-

gramme Moravia-Silesia. The new 

documents will help the Region 

prepare for the new EU program-

ming period 2014-2020, and are 

currently being used to create 

a document that will set out the 

Region’s key arguments and nego-

tiating positions for the upcoming 

round of decision-making on the 

forms and priority areas of future 

EU funding to be received by the 

Region.

Both documents are publicly ac-

cessible on the Region’s website at 

http://verejna-sprava.kr-moravs-
koslezsky.cz/rk_1.html.

Začínající inovativní fi rmy mají ko-

nečně šanci získat úvěry pro další 

rozvoj, na nové projekty, dokonče-

ní vývoje produktu, jeho patento-

vou ochranu, nákup potřebného 

technického vybavení, mzdy, zpra-

cování marketingových studií, ale 

také na další plány, a to díky spo-

lečnému projektu Moravskoslez-

ského kraje a Statutárního města 

Ostrava – tzv. Fondu mikropůjček, 

který bude otevřen v lednu 2013. 

„Klasické bankovní úvěry jsou pro 

většinu nových fi rem nedostupné, 

nemají renomé ani historii a jsou 

pro banky rizikovými klienty, při-

tom mají co nabídnout a kvůli ne-

dostatku vstupního kapitálu jsou 

v bludném kruhu. Těm chceme 

pomoci půjčkami do výše 500 tisíc 

korun s nízkým, dvouprocentním 

úrokem a tříletou splatností. Splát-

ky bude možné odložit až o dva 

roky a příjemce se musí na ná-

kladech podílet minimálně 20 %. 

Peníze by měly být uvolněny po-

čátkem nového roku a bude o ně 

možné žádat na Krajském úřadu 

Moravskoslezského kraje, Odbo-

ru regionálního rozvoje a cestovní-

ho ruchu, “ přiblížil náměstek hejt-

mana kraje, Marian Lebidzik s tím, 

že informace o dalších podrobnos-

tech a podmínkách budou zveřej-

něny na webu Moravskoslezského 

kraje počátkem roku 2013. 

Žadatelé – malé a střední fi rmy do 

tří let od zahájení podnikání – bu-

dou moci díky této pomoci reali-

zovat inovativní projekty s jasnými 

výsledky či výrobky - použijí je na 

nové či výrazně zdokonalené vý-

robky, služby, technologie, marke-

ting těchto produktů a jejich uve-

dení na trh, nové postupy v řízení 

výroby či organizaci práce apod.

Innovative new start-up companies 

in the Region will now have easier 

access to loans for funding further 

development, new projects, pro-

ject completions, patent protection, 

purchases of technical equipment, 

wages, marketing studies, and a 

range of other plans – thanks to a 

pioneering joint project of the Mora-

vian-Silesian Region and the City of 

Ostrava. The Microloan Fund will be 

launched at the beginning of 2013. 

Deputy Regional President Marian 

Lebidzik gave more details: “Most 

new companies fi nd it almost im-

possible to get standard lines of 

credit from banks – they have no 

reputation, and they are viewed by 

the banks as high-risk clients. Al-

though they have great potential, 

they are held back by a lack of capi-

tal, and this creates a vicious circle. 

We plan to offer loans of up to 500 

000 CZK to innovative new compa-

nies, with interest at just 2% and a 

repayment period of three years. 

Repayments can be postponed for 

up to two years, and the recipient 

must contribute at least 20% of the 

capital. The funding will be available 

from the beginning of 2013, and ap-

plications should be directed to the 

Department of Regional Develop-

ment and Tourism at the Regional 

Authority.” Lebiedzik added that 

more details will be published on 

the M-S Region’s website at the 

beginning of 2013.

Thanks to the fund, applicants – 

SMEs up to three years after start-

up – will be able to implement in-

novative projects with clear results 

and outputs – improved products, 

services, technologies, marketing, 

market launches, new production 

technologies, re-organizations, and 

similar tangible results.

FOND MIKROPŮJČEK POMŮŽE 
INOVACÍM

MICROLOAN FUND WILL BOOST 
INNOVATION
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OBSERVATOŘ 
KONKURENCESCHOPNOSTI 
KRAJE DALŠÍ SLUŽBOU ARR

In July the RDA launched a new 

information portal – the Moravian-

Silesian Region’s Competitive-

ness Observatory (www.msob-
servator.cz). The new portal 

offers free access to a range of 

information and analyses of key 

thematic areas with relevance to 

the Region’s development.

The aim of the Competitiveness 

Observatory is to compile, pub-

lish and analyze data on selected 

thematic areas and to offer this in-

formation to users from both the 

public and private sectors.

The Observatory provides a one-

stop shop for selected statistical 

data from the Region, grouped 

into four thematic areas – Territo-

ry, Economy and Business, Inno-

vation, Human Resources – which 

can also be compared with data 

from other Czech regions. Each 

thematic area is broken down into 

data sets of statistical indicators; 

the statistics are regularly updat-

ed (on an annual or quarterly ba-

sis) directly from primary sources 

(Czech Statistical Offi ce, Ministry 

of Labour and Social Affairs, etc.).

Users browsing a particular in-

dicator can display data sorted 

according to date, or they can 

carry out comparisons with other 

Czech regions for the chosen in-

dicator. For some indicators, the 

Regional statistics can be broken 

down further and displayed at dis-

trict level.

Users can also access various 

publications, analytical studies 

and surveys with relevance to in-

dividual thematic areas. The Com-

petitiveness Observatory will pro-

vide an excellent knowledge base 

for a range of users: public sector 

specialists drawing up analyses 

and planning documentation, ac-

ademics and students, and mem-

bers of the general public with an 

interest in the development of the 

Moravian-Silesian Region.

V červenci spustila ARR nový in-

formační portál – tzv. Observatoř 

konkurenceschopnosti Moravsko-

slezského kraje, která na stránkách 

www.msobservator.cz poskytuje 

volně dostupné informace a analýzy 

v klíčových tématech regionálního 

rozvoje Moravskoslezského kraje.

Cílem Observatoře je shromažďo-

vat, publikovat a analyzovat data ve 

vybraných tematických oblastech 

a nabídnout je uživatelům z veřej-

ného a soukromého sektoru.

Observatoř nabízí na jednom místě 

vybraná statistická data Moravsko-

slezského kraje v tematických ob-

lastech Území, Ekonomika a pod-

nikání, Inovace a Lidské zdroje 

a porovnává je s dalšími kraji České 

republiky. Každá tematická oblast 

sleduje vybrané statistické ukazate-

le tříděné do datových sad a dílčích 

indikátorů. Statistická data jsou 

průběžně aktualizována podle data 

uveřejnění jejich primárních zdrojů 

(ČSÚ, MPSV ČR a další), většinou 

to bude jednou ročně, případně 

čtvrtletně.

Při výběru zvoleného indikátoru je 

možno využít jednak časovou řadu, 

pro kterou jsou údaje vyhledávány, 

a jednak je možno vybraný indikátor 

porovnat s jinými kraji České repub-

liky. Tam, kde to statistický indiká-

tor umožňuje, lze u Moravskoslez-

ského kraje nalézt informaci až do 

úrovně okresů.

Současně se statistickými daty mo-

hou uživatelé využívat publikace 

a analýzy vytvořené pro jednotlivé 

oblasti, nebo výstupy z tematicky 

zaměřených průzkumů. Observa-

toř mohou využívat pracovníci ve 

veřejné správě ke své analytické či 

koncepční činnosti, akademičtí pra-

covníci i studenti, ale je k dispozici 

všem, kdo se zajímají o rozvoj Mo-

ravskoslezského kraje.

COMPETITIVENESS
OBSERVATORY – A NEW
SERVICE FROM THE RDA

NOVÝ ZÁKON O VEŘEJNÝCH 
ZAKÁZKÁCH SROZUMITELNĚ
PRO OBCE

On 11 September 2012 the RDA’s of-

fi ces in Ostrava (Na Jízdárně 7) are 

the venue for the seminar ‘Public 

Procurement from A to Z’, which 

is aimed mainly at representatives 

of cities, towns and municipalities 

throughout the Region. The seminar, 

led by Jiří Zapletal, will be repeated 

on 20 September. After each of the 

seminars, participants will have the 

opportunity to meet Mr Zapletal for 

a personal consultation. Due to high 

demand, you should register online 

at www.arr.cz (in the ‘Calendar’ 

section) as soon as possible.

Dne 11. září 2012 bude v sídle 

Agentury pro regionální rozvoj 

v ulici Na Jízdárně 7 v Ostravě 

probíhat seminář Veřejné zakáz-

ky komplexně od A do Z. Tento 

seminář je určen pracovníkům 

měst a obcí v Moravskoslezském 

kraji. Seminář budeme opakovat 

dne 20. září 2012 pro další zájem-

ce. Vždy bude lektorovat Ing. Jiří 

Zapletal. Po skončení semináře 

nabízíme také osobní konzulta-

ce s lektorem. Zájem je velký a je 

nutné se zaregistrovat na www.
arr.cz v kalendáři akcí.

SEMINAR ON NEW PUBLIC 
PROCUREMENT LAW TARGETS 
MUNICIPALITIES



PRVNÍ SINGLTREKY 
V KRAJI BUDOU NA BÍLÉ 
V BESKYDECH

Nové Vítkovice – unikátní ostravský projekt kreativního průmyslu spojuje 
minulost s budoucností

The Moravian-Silesian Region 

is planning a special treat for 

all mountain bike enthusiasts – 

around 5 km of singletrack trails 

located near the ski lift in the re-

sort of Bílá, set amid the beautiful 

scenery of the Beskydy mountains. 

This pilot project will create two 

singletrack trails each with a differ-

ent level of diffi culty – an easier trail 

(gentler slopes, 3 km) and a tough-

er, steeper trail (known as a gravity 

trail, 2 km). Both trails will include 

special features to enhance rid-

ers’ enjoyment, including timber 

structures at some locations. Work 

on the trails is scheduled to be-

gin later this year. In devising the 

scheme, the Moravian-Silesian 

Region drew inspiration from other 

regions in the Czech Republic and 

abroad, where singletrack trails are 

well-established and have proved 

their worth in boosting the tourist 

industry in many locations.

The RDA was also involved in the 

singletrack project, working along-

side the Czech Republic Forestry 

Commission and the management 

company of the Bílá ski resort.

The trails are being designed by 

the Canadian Erik Burgon, who 

has many years of experience 

with similar projects in a range of 

countries.

Over the past decade, many projects 

have been launched to transform 

Ostrava’s wealth of industrial herit-

age sites into living, modern spaces 

for people to use and enjoy – helping 

to celebrate the city’s proud industri-

al past. The Lower Vítkovice district 

– a complex of sites forming a Na-

tional Cultural Monument – is now 

being revitalized as a centre for edu-

cation, science, research, culture, 

and leisure. The former blast furnace 

no. 1 now has a tour route telling 

visitors the exciting story of iron pro-

duction. The gas holder has been 

transformed into a beautiful work 

of architecture – the ‘Gong’ multi-

functional hall – and a historic power 

plant is now an interactive museum 

giving fascinating insights into indus-

try. The Lower Vítkovice Association 

also runs the largest mining museum 

in the Czech Republic, at Landek 

in Ostrava. For more information 

see www.dolnioblastvitkovice.cz, 
www.landekpark.cz.  

Moravskoslezský kraj chystá pro 

příznivce sportovní jízdy na hor-

ském kole novinku – jednosměr-

né stezky pro horská kola. Zatím 

5 km jednosměrných stezek pro 

cyklistické fajnšmekry, tzv. singl-

treků, připravuje Moravskoslezský 

kraj vystavět v Beskydech v obci 

Bílá v okolí lanovky v tamním ly-

žařském areálu. V rámci tohoto 

pilotního projektu by měly vznik-

nout celkem dvě jednosměrné 

stezky o dvou obtížnostech – jed-

nodušší s nižším sklonem (asi 3 

km - singltrek) a obtížnější s prud-

ším sklonem (tzv. gravity trail, asi 

2 km). Obě stezky budou zpestře-

ny různými prvky tak, aby požitek 

z jízdy byl maximální, v některých 

místech bude využito i dřevěných 

konstrukcí. Zahájení výstavby 

se předpokládá ještě letos. Mo-

ravskoslezský kraj se při vzniku 

těchto stezek inspiroval v jiných 

krajích ČR a také v zahraničí, kde 

již takové stezky existují a kde se 

osvědčily při oživení cestovního 

ruchu v daných lokalitách.

Na přípravě tohoto projektu se 

podílela také ARR, nadále probíhá 

spolupráce s Lesy ČR a provozo-

vatelem SKI areálu Bílá. 

Projektantem je Kanaďan Erik 

Burgon, který má s projektováním 

takovýchto a podobných stezek 

bohaté zkušenosti ze zahraničí. 

V průběhu posledních desíti let 

vznikala celá řada projektů, je-

jichž cílem bylo s respektem 

k bohaté průmyslové historii Os-

travy vtisknout zdejším industri-

álním skvostům novou, moderní 

a užitečnou podobu. Průmyslové 

prostory a objekty prohlášené za 

Národní kulturní památku se tak 

postupně proměňují ve vzděláva-

cí, vědecko-výzkumné a kulturní 

zázemí i zóny pro volný čas. Z 

Vysoké pece č. 1 se stala nauč-

ná prohlídková trasa po stopách 

výroby surového železa, plyno-

jem se proměnil v architektonic-

ky skvostnou multifunkční aulu 

Gong a z VI. energetické ústředny 

je interaktivní muzeum ukazující, 

jak vznikal a fungoval průmysl. 

Do portfolia sdružení Dolní oblast 

Vítkovice patří také péče o nej-

větší hornické muzeum v České 

republice. Podrobnější informa-

ce: www.dolnioblastvitkovice.cz, 

www.landekpark.cz. 

Bývalý výrobní závod, který v průběhu 162 let nepřetržité výroby vy-
produkoval 90 mil. t surového železa a 42 mil. t koksu, se po čtrnácti 
letech spánku znovu probouzí k životu. „V roce 1998 zde na Vysoké 
peci č. 1 proběhl poslední odpich. Pak veškerý pracovní mumraj utichl 
a brány provozu se zavřely. A my je teď světu znovu otevíráme, boříme 
hranice, ploty a vrátnice a všechny k nám zveme,“ láká Petr Koude-
la, ředitel sdružení Dolní oblast Vítkovice, který projekty revitalizace 
Dolních Vítkovic zaštiťuje.

After fourteen years of inactivity, this former industrial complex – 
which made 90 million tonnes of iron and 42 million tonnes of coke 
during 162 years of uninterrupted production – is fi nally coming back 
to life. Petr Koudela, Head of the Lower Vítkovice Association, which 
is coordinating this huge revitalization, describes the transformation: 
“In 1998 the blast furnace produced its last batch of steel. And now 
we are opening it up to the world – demolishing fences, gates and 
barriers, and inviting everybody to come inside.”

REGION’S FIRST SINGLETRACK 
MOUNTAIN BIKE TRAIL TO BE 
BUILT IN BÍLÁ

New Vítkovice – Ostrava’s unique project of creative industries links the 
past and the future
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8 PROJEKTY / PROJECTS

PODPORA TECHNICKÉHO 
VZDĚLÁVÁNÍ ZÁBAVNOU FORMOU 
POKRAČUJE

ÚSPĚŠNÉ SEMINÁŘE ARR TAKÉ
VE FRÝDKU-MÍSTKU

The RDA’s Region4Tech project – pro-

moting technical studies and careers at 

primary schools throughout the Region 

– is now complete, but from September 

the Region is launching a new project 

entitled ‘Technology Is Fun’. Running 

throughout the school year 2012-13, 

the project will again 

focus on promoting 

technical studies, 

but with a special fo-

cus on careers in the 

construction indus-

try and electrical professions targeted 

at higher year-groups of primary school 

students. 20 workshops have already 

been planned – the fi rst 4 will take place 

in September, and will include even 

more competitions and excursions. 

Deputy Regional President with re-

sponsibility for education Věra Palková 

explains the new focus of the project: 

“Many people still have outdated ideas 

about technical professions, but a ca-

reer in industry gives people a strong 

position on the job market. Interest in 

these professions is still low, but ca-

reer prospects are very exciting – and 

that’s why we are promoting technical 

careers so intensively at schools.”

The project aims to show pupils that 

technical professions are not only 

useful, but also great fun. Vladimíra 

Holušová, a teacher at a primary 

school in Hrabová, is enthusiastic: 

“On behalf of my students, I’d like to 

thank the RDA for a wonderful experi-

ence at the workshop. It was exciting 

to see the pupils full of energy, enjoying 

all sorts of great activities – some of 

them actually thanked the organizers, 

and that’s not something you hear very 

often! We’re already looking forward to 

next year’s event.”

September will bring the launch of the 

annual competition to build the best 

wooden structure. This year’s topic is 

cars and trucks, and 25 schools have 

already entered. 

For more information see www.povola-

niprozivot.cz.

From 4 Septem-

ber 2012 the RDA 

will run a series 

of seminars at 

the Regional Fur-

ther Education 

Centre in Frýdek-

Místek as part of the Adam and 

Eve project, focusing on gender 

aspects of business start-ups, 

work-life balance, equal oppor-

tunities and gender stereotypes.

The seminars are free of charge 

and are targeted mainly at people 

on maternity leave, jobseekers, 

those considering starting up 

their own business, and person-

nel/HR specialists. Capacity is 

limited, so please register online 

at www.arr.cz or adamaeva.
arr.cz (in the ‘Calendar’ section).

The seminars in the Adam and 

Eve project are fi nanced from 

the European Social Fund and 

the Czech Republic national 

budget via the Operational Pro-

gramme Human Resources and 

Employment.

Projekt Agentury pro regionální rozvoj 

na podporu technického vzdělávání 

na základních školách v kraji Regi-

on4Tech skončil, ale ARR pokračuje 

od září dalším projektem – Technika 

nás baví. Ve školním roce 2012–13 

se projekt zaměří opět na technic-

ké vzdělávání jako celek, programy 

pro žáky 2. stupně základních škol 

však budou ještě více orientovány na 

stavební a elektroprofese. Pro velký 

zájem je připraveno již 20 workshopů 

– první 4 proběhnou už v září, bude 

více soutěží nebo exkurzí, než se ve-

šlo do Region4Techu.

„Stále vládnou představy o špinavosti 

nebo neatraktivitě technických oborů. 

Jenomže to dávno není pravda, jsou 

to obory čisté, perspektivní a žádané 

na trhu práce. O řemesla nebo tech-

nické obory je obecně mezi žáky dlou-

hodobě malý zájem, přitom uplatnění 

na trhu práce je velké, proto navazují-

cí popularizační projekty a naše trvalá 

práce,“ upřesnila náměstkyně hejtma-

na Moravskoslezského kraje pro ob-

last školství Věra Palková.

Hlavním motivačním faktorem je pří-

stup: vždy zábavný a neotřelý, tedy 

škola hrou.

„Moc bych chtěla poděkovat jménem 

svým ale i žáků za obrovský zážitek 

z workshopu. Opravdu to bylo úžas-

né, jak byli žáci nabiti energií, zájmem, 

aktivitami, no prostě 

někteří to dali naje-

vo děkovnými slovy. 

A to už je co říct. 

Těšíme se na další 

akce s Agenturou 

pro regionální rozvoj příští rok“, uved-

la učitelka ze ZŠ v Ostravě Hrabové 

Vladimíra Holušová.

V září opět odstartuje soutěž o nejlep-

ší dřevěný výtvor, tentokrát na téma 

stavba osobního a nákladního auto-

mobilu, již nyní je zapojeno 25 škol.

Vše potřebné na webu www.povola-

niprozivot.cz.

Agentura pro regionální rozvoj 

bude od 4. 9. 2012 v prosto-

rech Krajského zařízení pro další 

vzdělávání ve Frýdku-Místku re-

alizovat semináře v rámci gen-

derového projektu Adam a Eva, 

budou zaměřené na zahájení 

podnikání, sladění rodiny a pro-

fese, rovné příležitosti, gendero-

vé stereotypy.

Bezplatných seminářů se mohou 

účastnit především osoby na 

mateřské dovolené, lidé na rodi-

čovské, nezaměstnaní, ale také 

ti, kteří uvažují o zahájení pod-

nikání, nebo personalisté. Kapa-

cita je omezená, 

proto je nezbytné 

se zaregistrovat 

na www.arr.cz 

či adamaeva.
arr.cz v kalen-

dáři akcí.

Semináře jsou realizovány v rám-

ci projektu Adam a Eva a fi nan-

covány z Evropského sociálního 

fondu a Státního rozpočtu ČR 

prostřednictvím OP LZZ. 

PROMOTION OF TECHNICAL STUDIES 
CONTINUES WITH NEW SCHOOLS 
PROJECT

POPULAR RDA SEMINARS 
SCHEDULED FOR FRÝDEK-MÍSTEK
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