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Pro občany bude MS kraj přitažlivější, zlepší-li se:
To become a better place to live, the Region should improve:

Strategické plánování je nutnost
Strategic planning is essential

Zaměstnanost - množství a kvalita pracovních míst
Employment - quantity and quality of jobs

Klíčový faktor pro komplexní a vyvážený rozvoj
A key factor for comprehensive and balanced development
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30,1 %
Životní prostředí
Environment

Klastry mají dobře našlápnuto
Clusters have made a good start

28,5 %
Kultura jednání obyvatel a mezilidských vztahů
Interpersonal relations and culture of behaviour

Národní či regionální podpora klastrů je v Evropě běžná
National or regional support for clusters is common practice in Europe

25,4 %

Zdroj / Source: www.msk2015plus.cz

Lidé řekli, kam má kraj směřovat

The Region's people point the way

Zaměstnanost, životní prostředí, kultura jednání obyvatel a mezilidských vztahů, bezpečnost, vzdělávání a podnikatelské prostředí.

Employment, environmental protection, interpersonal relations,
security, education and the business environment.

T

T

o jsou klíčové oblasti rozvoje Moravskoslezského kraje, které
vyplynuly z internetového dotazníkového šetření, v němž své
názory na kraj a jeho další rozvoj poskytlo 794 lidí. Výsledky průzkumu budou využity při zpracování Strategie rozvoje kraje na
léta 2009 až 2016. Bylo to poprvé, kdy dostali občané kraje příležitost aktivně se zapojit do přípravy strategického rozvojového
dokumentu, a to prostřednictvím odpovědí na anketní otázky.
Strategii rozvoje Moravskoslezského kraje připravuje Agentura pro regionální rozvoj, která průzkum zpracovala se společností
RPIC-ViP; dalším partnerem v rámci zpracovatelského týmu je
společnost Berman Group.
Cílem průzkumu bylo identifikovat oblasti, které by měl
Moravskoslezský kraj nejvíce rozvíjet, aby se v něm obyvatelé cítili spokojeně. Z aktuálního pohledu vnímají respondenti nejkritičtěji množství a kvalitu pracovních míst, úroveň životního prostředí, kulturu chování obyvatel a mezilidských vztahů, bezpečnost,
vzdělanostní úroveň a podnikatelské prostředí. Naopak relativně
nejlépe jsou na tom příležitosti pro sportovní a kulturní vyžití,
dostupnost internetu, architektonicky zajímavá místa k návštěvám,
dostupnost a kvalita vzdělání, zdravotní péče či sociální služby.
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hose are the key areas for development in the Moravian-Silesian
Region as identified by an internet survey with a total of 794 respondents who offered their opinions on the Region and its future
development priorities. The results of the survey will be used in drawing up the Regional Development Strategy for the period 2009 2016. This is the first time that the Region's citizens have had the
opportunity to become actively involved in the creation of a strategic
document.
The Regional Development Strategy is being prepared by the Regional Development Agency, which organized the survey in conjunction
with two partner companies: RPIC-ViP and the Berman Group.
The aim of the survey was to identify the main areas of focus for
the development of the Region in order to make it a satisfying place
to live. Currently, respondents are most critical of the quantity and
quality of job opportunities, the environment, interpersonal relations,
security, the level of education, and the business environment. By
contrast, people are relatively satisfied with the opportunities for
sports and cultural life, internet access, places of interest and tourist
attractions, the accessibility and quality of education, health care and
social services.

EDITORIAL

Vážení čtenáři,
není strategie bez analýzy a není řízení bez měření, to jsou známé zásady zodpovědného manažerského přístupu. Z pohledu regionálního rozvoje je
to zaměření pozornosti na alokaci finančních prostředků do oblastí, které představují bariéru dalšího rozvoje. Příkladem jsou měření a analýzy
v oblasti zaměstnanosti, protože její kladný či záporný vývoj je zažitým ukazatelem pro významná rozhodnutí. Na rozdíl od získání dat o zaměstnanosti, je celá řada dalších oblastí, které je pro rozhodování nutno znát, avšak
k datům není jednoduchý přístup. To platí i o údajích, jak kraj čerpá strukturální fondy EU ve srovnání s ostatními kraji ČR. Není pochyb, že dobře
sehraný tým má větší šance než nespolupracující a neinformovaní jedinci.
Proto byla ARR pověřena zpracováním analýzy "Míra čerpání strukturálních
fondů v Moravskoslezském kraji", jejíž první závěry byly k dispozici letos
v květnu a zahrnovaly informace do března 2009. Skoro nepochopitelně je
náš kraj v počtu žádostí méně aktivní než Jihomoravský kraj v projektech na
zlepšení životního prostředí a podal ve srovnání s ním třikrát méně žádostí
také do programu Inovace. Zjištěná fakta pomohou situaci zlepšit. Již nyní
se totiž ukazuje, že u strategických projektů nelze spoléhat na národní systém
hodnocení. Anonymní hodnotitelé z celé ČR nemohou znát konkrétní potřeby kraje. Proto se může stát, že i náročný, sofistikovaný projekt nezíská
potřebné body, byť by přinesl kraji to nejlepší řešení. Cestou, jak toto nedopustit, může být pojmenování těch nejpalčivějších témat a vytvoření rezervoáru podporovaných krajských projektů, které se stanou zárukou potřebných
změn. To platí zvláště u OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, kde prostředky v rámci globálního grantu rozděluje samotný Moravskoslezský kraj.
Pavla Břusková, generální ředitelka a předsedkyně představenstva Agentury
pro regionální rozvoj, a.s.

Dear Readers,
There can be no strategy without analysis, and no management without measurement - those are established principles of responsible management. In regional development, these principles are applied to the allocation of funding into
areas which present barriers to further development. An example is the measurement and analysis of employment data - a widely used indicator for key
decisions. In addition to information from the job market, a wide range of
other data - not always easily accessible - is essential to ensure high-quality
decision-making. This includes data on how effectively the Region accesses
EU structural funds compared to other Czech regions. A closely coordinated
team has a higher chance of success than poorly informed individuals working in isolation - which is why the RDA has been tasked with producing an
analysis of the volume of structural funding flowing into the Region. The first
results were published in May of this year, and covered the period up to March
2009. It is very surprising that the M-S Region is less active than South Moravia in environmental improvement projects, and has so far submitted three
times fewer projects to the Innovation programme. But this knowledge will
help us to improve the situation. It is already clear that the national assessment system cannot be relied on in the case of strategic projects. Anonymous
assessors from across the country are not necessarily aware of the Region's specific needs, and so a complex, sophisticated project may fail to receive the
necessary assessment points, even though it would bring great benefits. This
problem can be avoided by identifying key topics and creating a reservoir of
Regional projects which will ensure that essential changes are implemented particularly in the OP Education for Competitiveness, where the Region is responsible for distributing funding.
Pavla Břusková, CEO and Chair of the Board of Directors, RDA
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KALENDÁŘ ARR

RDA CALENDAR

ZÁŘÍ

SEPTEMBER

10. - 11. září 2009, Vvsoká škola báňskáTU Ostrava
EU po českém předsednictví
Mezinárodní vědecká konference
Informace: www.ekf.vsb.cz/oblasti/veda-avyzkum/konference-a-seminare

10 - 11 September 2009, VSB-Technical
University of Ostrava
The EU after the Czech Presidency
International conference
Information: www.ekf.vsb.cz/oblasti/veda-avyzkum/konference-a-seminare

14. - 18. září 2009, Brno
51. Mezinárodní strojírenský veletrh
Informace: www.bvv.cz/msv,
www.aipcr.cz, www.bicbrno.cz

14 - 18 September 2009, Brno
51st International Engineering Fair
Information: www.bvv.cz/msv,
www.aipcr.cz, www.bicbrno.cz

22. - 23. září 2009, Ostrava
Investment and Business Forum
10. ročník mezinárodní konference se
zaměřím na perspektivy a vize rozvoje
Moravskoslezského kraje včetně dopadů
rozvojových aktivit do kvality života.
Informace: tomas.fiedler@arr.cz

22 - 23 September 2009, Ostrava
Investment and Business Forum
10th annual international conference on
perspectives and visions for development in
the M-S Region including impacts of development on quality of life.
Information: tomas.fiedler@arr.cz

24. září 2009, Ostrava
Joint Thematic Seminář EuroPROC
Mezinárodní seminář o možnostech účasti
malých a středních podniků na veřejných
zakázkách v EU.
Informace: tomas.fiedler@arr.cz

24 September 2009, Ostrava
Joint Thematic Seminar EuroPROC
International seminar on opportunities for
SMEs to participate in public contracts in
the EU.
Information: tomas.fiedler@arr.cz

ŘÍJEN

OCTOBER

15. - 16. října 2009, Mikulov, Kongresové
centrum, Zámek č. 1
Města a městská politika v EU
Informace: www.svrr.zcu.cz

15 - 16 October 2009, Mikulov, Congress
Centre, Chateau no. 1
Cities and urban policy in the EU
Information: www.svrr.zcu.cz

20. října 2009, Dům kultury města Ostravy
KREDO Meeting Day 2009
3. ročník setkání dodavatelů s oděrateli
v Moravskoslezském kraji.
Informace: lenka.ticha@arr.cz

20 October 2009, City of Ostrava Cultural Centre
KREDO Meeting Day 2009
3rd annual meeting of suppliers and customers in the M-S Region
Information: lenka.ticha@arr.cz

LISTOPAD

NOVEMBER

12. listopadu 2009, Tulipan Park OstravaPřívoz
Konference Developers To Region
4. ročník developerské konference
Informace: tomas.fiedler@arr.cz

12 November 2009, Tulipan Park OstravaPřívoz
Conference 'Developers To Region'
4th annual development conference
Information: tomas.fiedler@arr.cz
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ROZHOVOR

INTERVIEW

Strategické plánování je nutnost

Strategic planning is essential

Strategické plánování rozvoje kraje, mikroregionů, měst či obcí patří ke
klíčovým faktorům pro komplexní a vyvážený rozvoj území, říká Marian
Lebiedzik, náměstek hejtmana pro regionální rozvoj.

Strategic planning of the development of the Region, microregions, cities,
towns and municipalities is a key factor in comprehensive and balanced
development, according to Deputy Regional President Marian Lebiedzik.

Kraj bude mít koncem roku novou Strategii rozvoje kraje. Co
tento dokument bude obsahovat?
Jeho obsahem bude analýza, vize a strategické cíle kraje, které
budou představovat předpoklady rozvoje celého území kraje včetně
mikroregionů, měst a obcí. Zároveň bude respektovat principy trvale udržitelného rozvoje a posilovat
konkurenceschopnost vůči ostatním krajům. Vize je
definována jako: Moravskoslezský kraj - konkurenceschopný region úspěšných a spokojených lidí.
A globálních strategických cílů je několik. Konkurenceschopná, inovačně založená ekonomika,
zaměstnanost a sociální inkluze - příležitost pro
všechny, vzdělaná společnost aktivních a sebevědomých obyvatel, kvalitní prostředí, služby a infrastruktura pro život, práci a návštěvu a efektivní
správa věcí veřejných.

By the end of the year, the Region will have a new Regional
Development Strategy. What will this document contain?
It will include an analysis, visions and strategic goals of the Region,
and will form the basis for the development of the entire Region including microregions, towns, cities and municipalities. At
the same time it will respect the principles of sustainable development and improve the Region's competitiveness compared to other Czech regions. The vision is: The Moravian-Silesian Region - a competitive
region of successful and satisfied people. There are
several global strategic goals: Competitive, innovation-based economy; Employment and social inclusion
- opportunities for all; An educated society of active
and confident people; High-quality environment, services and infrastructure for life, work and visiting; and
Effective public administration.

Marian Lebiedzik
Jak práce na tvorbě dokumentu probíhají?
How is work on the document progressing?
Pravidelně se scházejí členové Strategické
There are regular meetings of the Strategic Expert
expertní skupiny, k nimž patří rektoři vysokých škol, představitelé
Group, which includes the rectors of the Region's universities, reprenejvětších firem v kraji i krajské hospodářské komory, odborníci
sentatives of major companies and the chamber of commerce, acaz akademické sféry, starostové či zástupci neziskového sektoru
demics, mayors, non-profit sector managers, and other experts. The
a další odborníci. Tam vznikají základní vstupy.
Group is the main think-tank for the strategic process.

Při sběru vstupních dat zpracovatelé oslovili také veřejnost,
aby v internetovém průzkumu vyjádřila své představy o dalším
směřování kraje…
Pokud chceme pracovat na dokumentu, jehož platnost daleko
přesahuje volební období, přišlo nám správné obrátit se na obyvatele kraje abychom zjistili, jak by měl vypadat v budoucích letech, aby
byl dostatečně atraktivní pro život, práci a realizaci svých záměrů.
Výsledky průzkumu jsou na stránkách www.msk2015plus.cz.

The general public was also invited to contribute opinions on
the future direction of the Region in an internet survey…
Because the document will remain in use for more than
a single electoral period, we thought it was right to ask the people of the Region what they consider to be the main future priorities in order to make the Region an attractive place to live,
work and achieve success. The results of the survey can be seen
at www.msk2015plus.cz.

Co lidé v průzkumu doporučili

Survey recommendations

Respondentům není rozvoj kraje lhostejný.

People care about the Region's development.

V

I

oblasti mezilidských vztahů a kultury jednání například respondenti navrhovali podporovat systematický rozvoj měkkých
dovedností obyvatel a pracovníků v sektoru služeb (efektivní komunikace, spolupráce, orientace na zákazníka apod.), v oblasti pracovního trhu zazněl požadavek na podporu inovací, které povedou
k tvorbě znalostně zaměřených pracovních míst. Lidé si rovněž přejí
zvyšování vzdělanostní úrovně, rozvoj dopravní infrastruktury včetně napojení na dálniční sítě, využití prostředků z EU (zvlášť v době
krize). V oblasti podnikatelského prostředí a konkurenceschopnosti respondenti navrhovali mimo jiné rozvoj a podporu malého
a středního podnikání, podporu spolupráce vysokých škol a firem
v oblasti výzkumu i přípravy budoucí pracovní síly či redukci administrativní náročnosti podnikání. U zdravotní péče lidé navrhovali
zvýšení kvality služeb, zajištění optimální dostupnosti, lepší technické vybavení nebo rozvoj špičkových zdravotnických zařízení v kraji.
Velmi důležitá je pro účastníky průzkumu otázka kvalitního životního prostředí, přivítali by výrazné omezení jeho znečištění.

n the area of interpersonal relations, respondents recommended
support for the systematic development of soft skills - both for
the general public and for employees in services (effective communication, cooperation, customer focus, etc.). In the area of the labour
market, the recommendations focused on support for innovation to
create knowledge-based jobs. People also want to improve the level
of education in the Region, develop transport infrastructure (including motorways), and make full use of EU funding (especially in
a time of recession). For the business environment and competitiveness, respondents recommended the development and support of
SMEs, cooperation between universities and companies in research
and the training of future employees, and the reduction of administrative burdens on businesses. In the field of health care, people
wanted to see higher-quality services, optimum accessibility, better
technical equipment and the development of top-class health care
institutions in the Region. Respondents emphasized the importance
of the environment, and would welcome stricter limits on pollution.
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PROJEKTY ARR

RDA PROJECTS

Jak na veřejné zakázky v EU

How to win public contracts in the EU

V

eřejná zakázka od institucí EU či jednotlivých členských zemí
může být zajímavou podnikatelskou příležitostí pro malé a střední firmy, které ji zatím příliš nevyužívají. Mezinárodní projekt euroPROC si dal za cíl to změnit. "Veřejné zakázky představují značnou
část trhu, která podle odhadů přesahuje 16 % HDP všech 27 členských států EU," říká Pavla Břusková, ředitelka Agentury pro regionální rozvoj.
ARR je jediným
českým reprezentantem tříletého projektu.
Zapojeno je 11 partnerů, kteří zajišťují výměnu konkrétních zkušeností z praxe tak, aby více malých a středních firem překonalo informační bariéru a usilovalo o veřejné zakázky. Organizovány jsou semináře, stáže zaměstnanců z řad partnerů, studijní návštěvy. Jednou
z akcí bude rovněž ostravský seminář "Jak se zapojit do mezinárodních veřejných zakázek", který se uskuteční 24. září v hotelu Imperial.
Výraznou pomocí jsou i nové stránky www.europroc.eu.

A

Projekt CERADA

CERADA project

P

od vedením ARR byl letos na jaře zahájen mezinárodní projekt
CERADA (Central European Research and Development Area),
realizovaný v rámci 7. Rámcového programu Evropské komise. Projekt,
který potrvá dva roky, je zaměřen na vytváření mezinárodního partnerství institucí působících v oblasti vědy,
výzkumu a inovací, na mapování regionálních výzkumných kapacit pro potřeby firem
především z oblasti automobilového
a leteckého průmyslu a také na vzdělávání
odborníků z vědeckovýzkumných institucí
i z podniků. Cílem projektu je usnadnit spolupráci firem a vysokých škol
při realizaci konkrétních výzkumných a vývojových aktivit. Za MS kraj
se kromě ARR, která je řídícím partnerem, dále účastní Moravskoslezský automobilový klastr a také VŠ báňská - Technická univerzita. Celkem je zapojeno 13 partnerských institucí ze čtyř středoevropských regionů - Moravskoslezského a Zlínského kraje, Slezského vojvodství v Polsku a slovenského Žilinského samosprávného kraje.

T

Projekt Úspěšná žena

'Successful Woman' project

R

T

public contract with an EU institution or member state can represent a major business opportunity for small and medium enterprises. However, SMEs currently do not use this opportunity to its full
potential. The international euroPROC project aims to change this.
The RDA is the only Czech representative involved in this three-year
project. RDA Director Pavla Břusková explains: "Public contracts
make up a significant part of the
Co-Financed by
European Regional
market - estimaDevelopment Fund
ted at over 16 %
of the GDP of
all 27 EU member states." The project brings together 11 partners sharing practical experiences in order to enable more SMEs to overcome
information barriers and compete for public contracts. The project
involves seminars, courses for partner organization employees, and
study visits. One of the seminars - 'How to become involved in international public contracts' - will be held at Ostrava's Hotel Imperial on
24 September. An important new tool is the website www.europroc.eu

his spring saw the launch of the international CERADA project
(Central European Research and Development Area), organized by
the RDA and run as part of the 7th EC Framework Programme. The
two-year project focuses on creating international partnerships among
institutions working in science, research and
innovation, mapping regional research capacities
for the needs of companies (mainly in the automotive and aviation industries), and providing
training to specialists from research institutions
and commercial companies. The aim of the project is to facilitate cooperation among companies and universities in
implementing specific research and development activities. In the MS Region, the project involves the RDA (as the managing partner), the
automotive cluster, and the VŠB-Technical University of Ostrava. The
project as a whole brings together 13 partner institutions from 4 Central European regions - the Moravian-Silesian and Zlín Regions, the
Silesian Voivodship (Poland) and the Žilina Region (Slovakia).

ealizace projektu byla zahájena Agenturou pro regionální rozhis project was launched by the Regional Development Agency
voj v srpnu letošního roku. Jeho cílem je prosazování rovných
in August of this year. Its aim is to promote equal opportunities
příležitostí žen na trhu práce, podpoření a zvýšení konkurencefor women on the labour market, to improve women's competitiveschopnosti žen při vstupu do zaměstnání (podnikání), popř. při udrness when seeking new jobs or retaining current jobs, when setting
žení si stávajícího zaměstnání (rozvoji podnikání) a pomoc při adapup new businesses or developing existing companies, and when
taci na požadavky trhu práce při hledání zaměstnání. V rámci tohoadapting to changing labour market demands. This two-year project
to dvouletého
- aimed mainly
projektu, určeat unemployed
ného zejména
women - will
pro nezaměstinvolve three
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
nané
ženy,
interactive
budou připraveny 3 interaktivní kurzy Kariéra, Osobnost a E-žena.
courses: Career, Personality, and E-woman. The courses will be held
Na těchto kurzech, které budou realizovány ve všech 6 okresech
in 6 districts of the Moravian-Silesian Region, and will help women
Moravskoslezského kraje, si ženy osvojí znalosti a dovednosti
to master the knowledge and skills enabling them to find suitable
usnadňující nalezení vhodného zaměstnání či zahájení podnikání.
employment or set up their own businesses. The courses will be
Připravovaných kurzů se může zúčastnit až 270 žen z celého kraje.
open to 270 women throughout the Region. The project is financed
Projekt je financován z Operačního programu Lidské zdroje
through the Operational Programme Human Resources and Emploa zaměstnanost. Partnerem je Krajská hospodářská komora Moravyment, in partnership with the Moravian-Silesian Regional Chamskoslezského kraje.
ber of Commerce.
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KRAJSKÝ ÚHEL POHLEDU

REGION’S POINT OF VIEW

Zájem o operační programy

Interest in Operational Programmes

Operační programy přeshraniční spolupráce (OPPS) ČR-PR a SR-ČR
pro období 2007-2013 úspěšně navázaly na předcházející přeshraniční spolupráci v rámci Iniciativy Společenství INTERREG IIIA
z období let 2004-2006.

The 2007-2013 Operational Programmes (OPs) for Czech-Polish and
Czech-Slovak cross-border cooperation are building on the successes
achieved by the EU Community Initiative INTERREG IIIA in the period
2004-2006.

O

T

Miliony eur na přeshraniční spolupráci

Millions of Euros for cross-border cooperation

Celkem 100 milionů eur mohou do roku 2013 čerpat zájemci z Moravskoslezského kraje z Operačního programu Přeshraniční spolupráce
Česká republika - Polsko a obdobného Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika - Slovenská republika.

In the period from now up to 2013, a total of EUR 100 million will be
available to applicants from the Moravian-Silesian Region through the
Operational Programme Cross-Border Cooperation Czech Republic Poland and the equivalent programme for Czech Republic - Slovakia.

V

I

here has been considerable interest in the new OPs from institutions
OPPS je z řad žadatelů z našeho kraje, nebo z podporovaného
in all three countries. In the two calls for project applications that
území na opačné straně hranice o dotace značný zájem, což dokláhave taken place so far as part of the Czech-Polish Operational Prodá i fakt, že v rámci OPPS ČR-PR bylo ve dvou proběhlých kolech výzvy
gramme, 120 applications were recommended by the
doporučeno Monitorovacím výborem k financování
Monitoring Committee for funding out of a total 273
v Moravskoslezském kraji 39 z celkového počtu 60
projects submitted in the entire ‘supported area’ (the
předložených projektových žádostí. Na celém podpoarea covered by the OP). Of these project proposals, 60
rovaném území bylo do OPPS ČR-PR předloženo celwere submitted by institutions in the Moravian-Silesikem 273 projektových žádostí, z toho k financování jich
an Region, of which 39 were recommended for funbylo doporučeno 120. V rámci OPPS SR-ČR bylo
ding. In the Czech-Slovak Operational Programme,
z proběhlých dvou kol výzvy doporučeno k financová124 projects were approved for funding out of 249
ní v MS kraji 21 z celkového počtu 29 předložených
applications submitted. Of these proposals, 29 were
projektových žádostí. Na celém podporovaném území
submitted in the Moravian-Silesian Region; 21 were
to bylo 249 projektových žádostí, z nich bylo k finanapproved for funding.
cování doporučeno 124. Podporovaným územím je příPetra Chovanioková, vedoucí Odboru
Supported areas are border areas of local government
hraniční oblast územně samosprávných celků na úrovregionálního rozvoje a cestovního
ruchu MS kraje / Head of the
territories on the level of NUTS III – in the Czech
ni NUTS III, které představují kraje na české a slovenDepartment of Regional DevelopRepublic and Slovakia these are Regions, in Poland
ské straně a polské podregiony. MS kraj je podle podment and Tourism, M-S Regional
Sub-Regions. Within the framework of the OPs, the Mmínek operačních programů v úrovni řízení a koordiAuthority
S Region’s management and coordination activities are
nace postaven do role Regionálního subjektu v OPPS
carried out as a Regional Subject (in the Czech-Polish OP) and a RegioČR-PR a role Regionálního koordinátora v OPPS SR-ČR.
nal Coordinator (in the Czech-Slovak OP). The OPs are targeted at nonOPPS jsou určeny subjektům neziskového a/nebo veřejnoprávního
profit and public institutions according to specific conditions, which
charakteru za určených podmínek. Z podmínek Programů vyplývá, že
enable the M-S Region to submit project applications. The organizatioMoravskoslezský kraj může vystupovat i jako předkladatel projektonal structure of the Region includes the Department of European Prových žádostí. V rámci organizační struktury Moravskoslezského kraje
jects, whose employees perform the role of project managers and coorje zřízen odbor Evropských projektů, jehož zaměstnanci v roli projekdinate the entire process of preparation, submission and implementatitových manažerů koordinují celý průběh přípravy, předkládání a realion of project applications. Regional projects affect the entire territory of
zaci projektových žádostí. Projekty realizované krajem mají dopad na
the Region.
celé území kraje.
More information: www.strukturalni-fondy.cz, www.kr-moravskoslezsky.cz,
Více na www.strukturalni-fondy.cz, www.kr-moravskoslezsky.cz,
www.nuts2moravskoslezsko.cz, www.cz-pl.eu, www.sk-cz.eu
www.nuts2moravskoslezsko.cz, www.cz-pl.eu, www.sk-cz.eu

prvním programu zůstává dosud pro žadatele k dispozici přibližně 64 milionů eur, ve druhém je ještě asi 40 milionů eur. Dotace jsou určeny pro projekty, které podporují přeshraniční spolupráci
v oblasti podnikání, školství či kultury. I toto byl jeden ze závěrů Setkání náměstka hejtmana Mariana Lebiedzika s regionálními partnery,
které proběhlo v ostravském hotelu Imperial 29. června. V jeho rámci
se padesátka zájemců od prezentujících, mezi kterými nechyběli
zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, dozvěděla i další informace
o možnostech dotací na přeshraniční a mezinárodní projekty. "Moravskoslezský kraj a subjekty v něm působící se zatím k problematice čerpání prostředků z programů přeshraniční spolupráce postavily čelem:
v rámci zmíněného operačního programu se jim podařilo získat 30
milionů eur. Toto číslo činí z našeho kraje na české straně jasného lídra
v čerpání," uvedl na Setkání s regionálními partnery náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj Marian Lebiedzik.

n the Czech-Polish programme, a total of EUR 64 million still remains
available to applicants. The Czech-Slovak programme can currently
offer EUR 40 million. The funding is targeted at projects supporting crossborder cooperation in business, education or culture. The two programmes were discussed at a meeting between Deputy Regional President
Marian Lebiedzik and Regional partners which took place at Ostrava's Hotel Imperial on 29 June. Fifty participants - including representatives from the Ministry for Regional Development - learned about funding
opportunities for cross-border and international projects. At the meeting,
Lebiedzik summed up the Region's activities in cross-border cooperation:
"The Moravian-Silesian Region and various institutions within the Region have been very active in accessing funding for cross-border cooperation: as part of the operational programme they have managed to receive
EUR 30 million, making Moravia-Silesia the clear leader among the
Czech regions in terms of cross-border project funding."
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PROFILY PODNIKŮ

COMPANY PROFILES

Nabídka komplexního řešení rizik

Comprehensive risk management

Chcete udržet nebo zvýšit efektivitu Vašich bezpečnostních opatření v období sílící kriminality a zároveň snížit náklady na tuto
oblast?

Do you want to maintain or increase the effectiveness of your
security measures at a time of rising crime, while also cutting
security costs?

S

polečnost G4S díky celosvětovému know-how (působí ve více
než 100 zemích a zaměstnává téměř 600 tisíc lidí), týmu zkušených odborníků v celé České republice a kreativnímu přístupu
k zákazníkům je schopná rychlým průzkumem zjistit, jaká by byla
odpověď na otázku v záhlaví. V ČR se G4S odlišuje od hlavních konkurentů komplexním, na
míru šitým řešením na eliminaci rizik s co nejnižšími náklady. Sesterská společnost G4S Technologies (www.g4tec.com) vyrábí ve Velké Británii
špičkové bezpečnostní technologie, zejména
vstupní systém MultiMax a integrační software
kombinující různé okruhy bezpečnosti.
Kromě převozu a zpracování hotovosti poskytuje G4S v ČR řadu na míru vytvořených bezpečnostních řešení za
nejlepší možnou cenu pro veřejné instituce, průmyslové objekty, letiště, banky, administrativní budovy, sklady, maloobchodní řetězce atd.
G4S v České republice nabízí analýzu rizik a bezpečnostní audit
vedoucí k doporučení nejlepších způsobů zabezpečení majetku
a osob; dodání, instalaci a servis bezpečnostních technologií vybraných zákazníkovi na míru; moderní pult centrální ochrany a výjezdové hlídky; fyzickou ostrahu (standardní, při akcích, mobilní hlídky);
další služby, jako např. recepční služby, mystery shopping, asistence
při otevírání a uzavírání objektů.
Více informací: www.g4s.cz

T

hanks to its worldwide know-how (operating in over 100 countries and employing around 600,000 people), its team of experienced
professionals throughout the Czech Republic, and its creative approach to its clients, G4S is able to provide solutions to all your security
issues. G4S is ahead of its competitors on the
Czech market because it offers comprehensive, tailor-made risk elimination solutions while also
minimizing costs. Its sister company G4S Technologies (www.g4tec.com) is a major British manufacturer of state-of-the-art security technologies,
including the MultiMax entry system and integration software combining various security solutions.
In addition to transporting and processing cash,
G4S Czech Republic provides a range of tailor-made security solutions
at optimum cost. Clients include public institutions, industrial companies, airports, banks, administrative buildings, warehouses, retail chains, and more. G4S Czech Republic also carries out risk analyses and
security audits, recommending the optimum way of protecting property and people. The company supplies, installs and services tailor-made
security technologies, operates a high-tech central security desk and
mobile patrol units, provides guard services (standard, events, mobile
patrols) and a range of other services, including reception services,
mystery shopping, and assistance in opening and locking sites.
More information: www.g4s.cz

Významný telekomunikační operátor

A major telecommunications operator

Telekomunikační skupina ha-vel® vznikla v roce 1996 ve Frýdku - Místku.

The telecommunications group ha-vel® was founded in Frýdek-Místek in 1996.

Z

I

a 13 let svého působení na trhu se dokázala vypracovat
z lokálního poskytovatele internetového připojení ve významného českého telekomunikačního operátora s celostátní působností, poskytujícího komplexní IT řešení především v segmentu středních a velkých firem. Letos dokončila výstavbu nové páteřní optické sítě, kterou lze označit jako nejrychlejší a nejmodernější optickou páteřní síť v ČR a zařadila se mezi nejvýznamnější telekomunikační operátory na českém trhu a je schopna nabízet služby i těm
nejnáročnějším klientům.
Telekomunikační skupina ha-vel byla
mezi prvními operátory, který odstranil paušální poplatky u hlasových služeb. Nyní přicházíme s další novinkou, a to jsou fixní tarify pro firemní zákazníky. Nyní už nezáleží kolik provolají, platí
stále stejně. Bez nadsázky lze říci, že s výjimkou služeb, u kterých
jsou v oblasti telekomunikací vyžadovány speciální licence (mobilní hlasové služby - Vodafone, 02, T-mobile), poskytuje telekomunikační skupina ha-vel svým klientům kompletní portfolio telekomunikačních a IT služeb. Po desetiletí růstu a vývoje má vybudováno kompletní zázemí sestávající se z obchodního, technického
a administrativního týmu, doplněné o nonstop služby centra péče
o zákazníka (CRM) a dohledového centra (HOTLINE).
Více informací: www.ha-vel.cz
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n its 13 years on the market, the company has grown from a local
internet provider to a major telecommunications operator with
national coverage, providing comprehensive IT solutions especially to
small and medium enterprises (SMEs). This year the company completed the construction of its new optical core network - the quickest
and most modern network of its type in the Czech Republic - and joined the ranks of the major telecommunications
operators on the Czech market. ha-vel now caters
for even the largest and most demanding clients.
The ha-vel telecommunications group was
among the first operators to abandon flat fees for
voice services. We have now introduced a new
system of fixed tariffs for corporate customers.
Now it does not matter how often you call - you
always pay the same. With the exception of telecommunications services requiring special licences (mobile voice services - Vodafone, 02,
T-mobile), the ha-vel telecommunications group now offers its clients
a complete portfolio of services in all areas of telecommunications
and IT. After a decade of continuous growth and development, the
company has built up a comprehensive personnel infrastructure consisting of sales, technical and administrative teams, supplemented by
the non-stop customer services centre (CRM) and the HOTLINE
supervision centre.
More information: www.ha-vel.cz
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MEZINÁRODNÍ FESTIVAL

INTERNATIONAL FESTIVAL

Festival TECHNÉ OSTRAVA 2009

TECHNÉ OSTRAVA 2009 festival

VIII. ročník Mezinárodního festivalu filmů a televizních pořadů
o technických a průmyslových památkách se zaměřením na vědeckou spolupráci a cestovní ruch TECHNÉ OSTRAVA 2009 se uskuteční ve dnech 21. - 23. 10. 2009 v Domě kultury Poklad v Ostravě
- Porubě.

The 8th annual TECHNÉ OSTRAVA 2009 festival of films and TV
programmes about technical and industrial heritage focusing
on scientific cooperation and tourism will be held on 21 - 23
October 2009 at the Poklad Cultural Centre in Ostrava's Poruba
district

F

estival se zabývá jednak problematikou technických a průmyslových památek samotných, ale i širší tematikou s technickými památkami spojenou (cestovní
ruch, architektura, původní řemesla,
kultura práce, historie a sociální aspekty rozvoje průmyslu, vlivy průmyslu na
rozvoj měst, vývoj vzdělanosti, atd.).
Koncepce festivalu je zaměřena na
domácí (české) podmínky a na pozitivní příklady toho, čeho se již v této
oblasti podařilo dosáhnout v zahraničí,
jak jednotlivé státy pečují o své technické památky a jak jich využívají;
popřípadě jak ochrana a využití technických památek napomáhají rozvoji
cestovního ruchu i ve zdánlivě málo
atraktivních průmyslových oblastech.
K účasti na festivalu zvou organizátoři tvůrce a odborníky na
danou problematiku z evropských zemí s průmyslovou tradicí, dále
televizní a filmové společnosti a příslušné instituce, jež s problematikou technických a průmyslových památek pracují.
Festival je určen všem, kteří se zabývají problematikou technických památek, a to jak z řad odborníků - památkářům, historikům
a kunsthistorikům, badatelům v oblasti geovědy a montánního
turismu, pedagogům, pracovníkům státní správy, architektům, sociologům, tak studentům vysokých, středních všeobecných a odborných škol i širší veřejnosti, která se o tuto problematiku zajímá
a nebo jí není lhostejná.
Více informací: www.techne.cz

T

Krátké zprávy

Short reports

Třetí ročník konference Evropské příležitosti regionu láká účastníky na
otevřenou diskusi o čerpání dotací z operačních programů v České
republice a v Moravskoslezském kraji. Konference se uskuteční 29.
října 2009 v Nové aule Vysoké školy báňské - Technické univerzity
v Ostravě a jedná se o největší letošní akci tohoto zaměření. Nabídkou témat cílí na potenciální žadatele o dotace i aktuální příjemce
dotací z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko, ale
i jiných programů, tedy zejména na zástupce veřejného sektoru,
neziskové a podnikatelské subjekty. Pořadatelem konference je Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Více na www.konference.dobra-rada.cz

The third annual conference European Opportunities for the Region
will provide a forum for open discussion on accessing operational programme funding in the Czech Republic and the M-S Region. The conference will take place on 29 October 2009 at the VŠB-Technical University of Ostrava, and is the largest event of its type to be held this
year. The topics will target potential applicants and current recipients
of funding from the Regional OP Moravia-Silesia and other programmes - especially representatives of the public sector, non-profit and
commercial organizations. The conference is organized by the Regional Council of the Cohesion Region Moravia-Silesia.
Information: www.konference.dobra-rada.cz

Dohodu o společné výstavbě nové lakovny pro letadla, která bude stát
u letiště v Mošnově, uzavřely společnosti CCG (Central Connect
Group) ze skupiny Geofin a francouzská FINAERO. V nové lakovně,
do níž oba partneři investují v součtu okolo čtvrt miliardy korun, by
mělo v průběhu dvou let najít práci asi 70 zaměstnanců. Dalších přibližně 30 pracovních míst by mělo být vytvořeno v navazujících provozech u externích subdodavatelů. V souvislosti s touto novou investicí
tak v Moravskoslezském kraji vznikne minimálně 100 nových pracovních míst.

CCG (Central Connect Group, part of the Geofin Group) and the
French company FINAERO have signed a contract establishing
a joint venture to construct a new paint shop for aircraft at the Mošnov airport. Each partner will invest around a quarter of a billion CZK
in the new premises, which will provide work for around 70 people
over the next two years. A further 30 jobs will be created in related
services provided by subcontractors. Overall, this new investment is
set to create at least a hundred new jobs in the Moravian-Silesian
Region.

he festival focuses not only on technical and industrial heritage
sites themselves, but also on wider-ranging issues related to
technical heritage - tourism, architecture, traditional crafts, the culture of
work, history, social aspects of industrial development, the influence of industry on urban development, the development of education, and much more.
TECHNÉ OSTRAVA 2009 concentrates mainly on Czech technical and industrial culture, while also emphasizing
positive examples of heritage management from abroad - such as how various
countries maintain and utilize their
technical monuments, or how the protection and use of technical monuments
can help to develop tourism in seemingly less attractive industrial regions.
The festival organizers would like to invite industrial heritage professionals from all European countries with an industrial tradition, as
well as representatives of film and TV companies and any other institutions involved in technical heritage management.
The festival is aimed at everybody with an interest in technical
monuments - whether professionals or members of the general public, including heritage managers, historians, art historians, geoscientists, specialists in mining-related tourism, teachers, public sector workers, architects, sociologists, students of universities, schools and technical colleges - in short, anybody who cares about industrial heritage.
More information: www.techne.cz
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KLASTRY

CLUSTERS

Klastry mají dobře našlápnuto

Clusters have made a good start

Letos byla otevřena první výzva z OP Podnikání a inovace určená výlučně klastrovým organizacím: program Spolupráce Klastry.

This year saw the first call for projects in the OP Enterprise and
Innovation targeted exclusively at cluster organizations: the Cooperation - Clusters programme.

B

yl to významný podnět i pro naše regionální klastry a do konce
dubna, kdy byla uzávěrka předkládaných žádostí, do tohoto
programu předložily projekty automobilový, dřevařský, energetický
a stavební klastr, IT Cluster a Envicrack, tedy šest z osmi klastrů
v kraji. Finanční objem plánovaných společných projektů převyšuje
částku 300 mil. Kč, z toho by při jejich úspěšné realizaci přes 200
mil. Kč tvořila dotace. Navíc každý klastr mohl čerpat až 360 tis. Kč
jako dotaci z rozpočtu MS kraje na přípravu 3 žádostí do odpovídajících operačních programů. Národní či regionální podpora klastrů
je v Evropě již běžným fenoménem, protože projekty vzešlé z klastru umožní rychlejší posun ať už v rovině inovační, obchodní, technologické či týkající se lidských zdrojů.
Nový prvek významu kultury a kultivace klastrových iniciativ
má ve svém programu EPROCA (European ProCluster Association)
mezinárodní asociace založená ve Finsku, na jejíž akci v červnu
v tureckém Izmiru vystoupila i Pavla Břusková s prezentací českých
zkušeností s klastry (viz obrázek). Turecko mimochodem nezůstává
v zavádění klastrové politiky pozadu. Na konferenci prezentoval
státní tajemník nově přijatý program národní podpory klastrů založený na identifikaci 10 nosných klastrů Turecka. Právě v Izmiru je to
klastr organických potravin. Více informací: bruskova@arr.cz

T

his was a major stimulus for clusters in Moravia-Silesia. Six of the
Region's eight clusters - the automotive, timber, energy and construction clusters, the IT cluster and Envicrack - submitted projects by
the deadline at the end of April. The planned projects involve expenditure of over CZK 300 million, two thirds of which will be provided
as subsidy funding if the projects are successful. In addition, each cluster has been able to access up to CZK 360,000 from the Regional budget to fund the preparation of 3 applications to the relevant operational programmes.National or regional support for clusters is common
practice in Europe, because cluster-based projects enable more rapid
changes in innovation, trade, technology and human resources.
The importance of cultivating cluster initiatives is one of the key
pillars of the programme of EPROCA (European ProCluster Association), an international body based in Finland. At the EPROCA conference, held in Izmir (Turkey) in June, RDA Director Pavla Břusková spoke about the experience of cluster initiatives in the Czech
Republic (see photo). Turkey has been particularly active in implementing cluster policy. In Izmir, the Turkish state secretary presented
the new national cluster support programme, based on the identification of 10 key clusters throughout the country. In Izmir, the key cluster focuses on organic foods. More information: bruskova@arr.cz

Brownfields: obce využívají dotace

Municipalities are using brownfields funds

Letošní ročník konference Brownfields v Moravskoslezském kraji
pořádané Agenturou pro regionální rozvoj se uskutečnil 11. června
v ostravském hotelu Imperial.

This year's conference Brownfields in the Moravian-Silesian Region, organized by the Regional Development Agency, was held on 11 June in
Ostrava's Hotel Imperial.

P

T

ředstavil téměř devadesáti účastníkům možnosti čerpání dotací
na regeneraci brownfields, ale také úspěšné projekty v regionu.
Konference tak opět splnila svůj cíl, kterým je zvýšit povědomí o aktuálním dění v oblasti brownfields v regionu a přispět k iniciaci řešení
nových projektů. Lokality brownfields v MS kraji se postupně daří
vracet do ekonomického života a zájem o jejich regeneraci je především ze strany obcí a měst značný. "Do 17. dubna, kdy byla uzávěrka,
přijala Regionální rada Moravskoslezsko třináct projektů moravskoslezských měst a obcí zaměřených právě na regeneraci tzv. brownfields
pro jejich budoucí využití. Subjekty požadují dotaci přes 237 milionů
korun z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Jedná
se o první takto zaměřenou výzvu k předkládání žádostí o dotaci
z ROP Moravskoslezsko," uvedl Marian Lebiedzik, náměstek hejtmana pro regionální rozvoj, na konferenci Brownfields v Moravskoslezském kraji.
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he event was attended by almost 90 visitors, and provided information on how to access brownfields grant funding as well as presenting successful projects in the Region. The conference achieved its main
goals - to raise awareness of current brownfields-related activities in the
Region and to inspire new projects. Brownfields in the Region are gradually being re-integrated into the economy, and regeneration projects
have attracted intensive interest among Moravian-Silesian cities, towns
and municipalities. Marian Lebiedzik, Deputy Regional President for
with responsibility for regional development, spoke about this interest
at the conference: "By the deadline (17 April), the Moravian-Silesian
Regional Council had received 13 projects from the Region's cities,
towns and municipalities focusing on the regeneration and future use of
brownfields, applying for a total of CZK 237 million from the Regional
Operational Programme (ROP) Moravia-Silesia. This is the first call for
brownfields-related project proposals as part of the ROP."
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