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Doprava je jednou z priorit kraje
Transport is a Regional priority

Development of GDP and new investments
in the Region (CZK bn)

Kvalitní dopravní infrastruktura je základ pro další rozvoj
High-quality transport infrastructure - a foundation for further development
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Rok
Year

HDP
GDP

Meziroční růst HDP
Year-on-year GDP growth

Nové investice
New investments

MS kraj developery stále zajímá
Developers still interested in the Region

2005

308,968

25,394

8,376

Konference představila dokončené a nové projekty

2006

326,423

17,455

54,157

2007

358,031

31,608

6,117

Completed and new projects presented at conference

Dálnice D 1 konečně realitou

D1 motorway becomes a reality

Koncem listopadu dostal Moravskoslezský kraj dlouho očekávaný
dárek. Na dálnici D 47 byly zprovozněny další dva úseky a přímé
dálniční spojení mezi Ostravou a Prahou se stalo realitou.

At the end of November the Moravian-Silesian Region received
a long-awaited gift. Two more sections of the D47 motorway were
opened, finally providing a motorway link from Ostrava to Prague.

stravsko tak už není odříznuto od zbytku republiky a dálnice budovaná s označením D 47 se napojila na "brněnskou"
dálnici a převzala její označení D 1. V plném rozsahu byl zprovozněn úsek Bílovec - Hladké Životice a část dálnice z Hladkých
Životic do Bělotína byla pro motoristy otevřena zatím jen v pravém jízdním pruhu s obousměrným provozem. Podle dostupných
informací by měl být tento úsek zcela zprovozněn v srpnu příštího roku. Ostravská aglomerace dosud zůstávala bez kvalitního
a kapacitního připojení na republikovou dálniční síť a širší evropskou síť dálnic a rychlostních silnic. Zajištěno bylo pouze napojení rychlostní silnicí R48 na postupně budovanou síť rychlostních
silnic v Polsku.
"Dokončení dálnice D 47 bylo dlouho očekávané jak z pohledu
ekonomických subjektů Moravskoslezského kraje, tak i jeho obyvatel, kterým usnadní život. Dálnice bude pro kraj znamenat nejen
větší komfort cestování, ale i důležité napojení regionu na dálniční
síť, které je podmínkou pro další příliv nových investic," uvedl
Miroslav Novák náměstek hejtmana odpovědný za dopravu.
Posledním chybějícím článkem dálnice D 47 tak zůstává část
z Bohumína k hranicím s Polskem, která by měla být dokončena
nejpozději v roce 2012.

O

O

strava and its Region are no longer cut off from the rest of the
country: the former D47 motorway is now linked up to the
D1 Brno motorway, and has been renumbered D1 for its entire
length. The Bílovec - Hladké Životice section is now fully open,
and the Hladké Životice - Bělotín section is currently open with
one lane in each direction. According to available information, this
section should be fully open by August of next year. The Ostrava
conurbation previously lacked a high-quality, high-capacity link to
the national motorway network and thus to the Europe-wide network of rapid transit arteries; it had to rely on the R48 road and
a growing network of expressways in Poland.
Miroslav Novák, the Deputy Regional President responsible for
transport, explained: "The completion of the D47 has been longawaited not only by the Region's companies but by all its people,
whose lives will be made much easier. Besides making travelling
a quicker and more comfortable experience, it also links the Region to the national motorway network - which is an essential requirement for the continuing influx of new investments."
The last part of the motorway that remains to be opened is the
short section from Bohumín to the Polish border, which is scheduled for completion by 2012 at the latest.

EDITORIAL

Vážení čtenáři,
náš kraj je od konce listopadu spojen s Prahou
a Brnem dálnicí D1, což je velkým zadostiučiněním pro všechny naše obyvatele a podnikatele,
kteří vnímali význam dálničního propojení pro
další rozvoj ekonomiky kraje. Dobrá dopravní
dostupnost byla také dlouhodobě deklarovanou
podmínkou pro zvýšení zájmu investorů o kraj. V soutěži o investory tak
vynášíme nové trumfy. Kromě dostupnosti dopravní zůstává důležitým faktorem pro přilákání investorů také dostupnost a rozsah investičních pobídek. Vedení kraje a ARR s dalšími odbornými partnery usilují o aktualizaci zákona o investičních pobídkách především v souvislosti s krizí. Na otázku, proč investice potřebujeme, lze lapidárně odpovědět: protože k dosažení
alespoň 75 % HDP EU nám chybí 6,9 %, které se v našem kraji samy nevyrobí. Že kraj umíme propagovat v zahraničí, dokládá již čtvrtá expozice
kraje na veletrhu EXPO REAL. Cílem bylo představení regionu jako atraktivní destinace pro investice a development se zaměřením na brownfields.
Na národní úrovni prezentujeme kraj z pohledu rozvoje nemovitostí na konferenci Developers to Region. Na investory chceme být dobře připraveni
i z hlediska subdodavatelské základny. KREDO Meeting Day umožnil firmám z Kapacitního registru dodavatelů vedeného v ARR najít k sobě vzájemně cestu a vytvořit nové obchodní vztahy s významnými odběrateli, kterými letos byly společnosti BATZ, Continental Automotive Systems nebo
Huisman Konstrukce. Moravskoslezský kraj se aktivitami a dosaženými
výsledky stává modelem pro rozvíjející se regiony mimo EU, se kterými
navazujeme partnerství umožňující investiční a výrobkovou expanzi našich
firem. V roce 2009 se podařilo vybudovat "mosty" do Kazachstánu, Číny,
západosibiřského Tomsku a tureckého Izmiru.
Pavla Břusková, generální ředitelka a předsedkyně představenstva Agentury
pro regionální rozvoj, a.s.

Dear Readers,
Since the end of November the Region has been linked to Prague and Brno via the
D1 motorway. This has brought great satisfaction to all of the Region's people and
businesses, as it represents a major step towards further economic development.
For many years, improvements in accessibility have been viewed as an essential
precondition of continuing investment. We can now play a trump card when attracting investors. In addition to accessibility, another important factor stimulating
inward investment is the availability and range of investment incentives. The Region and the RDA, in conjunction with other partners, are lobbying to change the
law on these incentives - especially in connection with the current economic downturn. The reason why we need investment is clear: because to achieve 75% of EU
average GDP we still need to grow by 6.9% - and this growth will not happen by
itself. We have promoted the Region on an international scale at the EXPO REAL
exhibition, presenting ourselves as an attractive destination for investment and
development focusing on brownfields. On a national level we regularly showcase
the Region's real estate development potential at the Developers to Region conference. We are also prepared for investment with a wide portfolio of Regional suppliers. The KREDO Meeting Day enabled suppliers to set up contacts with potential customers via the Capacity Register maintained by the RDA. Major clients
attending this year's event included BATZ, Continental Automotive Systems and
Huisman Construction. The success of the Region's activities has made it a model
for developing regions outside the EU, and we are now setting up partnerships with
those regions to support our companies' expansion and investment goals. In 2009
we managed to build 'bridges' to markets in Kazakhstan, China, Tomsk (Siberia)
and Izmir (Turkey).
Pavla Břusková, CEO and Chair of the Board of Directors, RDA
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KALENDÁŘ ARR

RDA CALENDAR

PROSINEC 2009

DECEMBER 2009

1. prosince 2009, Společenský dům,
Bruntál
Odpadové hospodářství v obcích
Seminář pro zástupce měst a obcí
MS kraje
Informace: RNDr. Milan Anděl,
andel@arr.cz

1 December 2009, Společenský dům,
Bruntál
Waste management in municipalities
Seminar for representatives of municipalities
Information: RNDr. Milan Anděl,
andel@arr.cz

10. prosince 2009, hotel Park Inn,
Ostrava
Vyhlášení cen o Keramickou
popelnici 2009
Informace: RNDr. Milan Anděl,
andel@arr.cz

10 December 2009, Hotel Park Inn,
Ostrava
Awards ceremony - Ceramic
Bin 2009
Information: RNDr. Milan Anděl,
andel@arr.cz

17. prosince 2009, Mamaison hotel
Imperial Ostrava
Setkání s regionálními partnery
Tradiční setkání náměstka hejtmana
Mariana Lebiedzika na téma investice
v kraji
Informace: Bc. Pavla Daňková,
dankova@arr.cz

17 December 2009, Mamaison Hotel
Imperial, Ostrava
Meeting with Regional partners
Meeting of Deputy Regional President
Marian Lebiedzik to discuss investments in the Region
Information: Bc. Pavla Daňková, dankova@arr.cz

LEDEN 2010

JANUARY 2010

4. ledna 2010, Divadlo Antonína Dvořáka, Ostrava
Business Stars - 3. Novoroční koncert
Ostrava
Společenský večer a předání Ceny
hejtmana za společenskou odpovědnost
Informace: www.ahakoncert.cz

4 January 2010, Antonín Dvořák Theatre, Ostrava
Business Stars - 3rd New Year concert
Ostrava
Gala evening and ceremony - Regional
President's Award for Social Responsibility
Information: ahakoncert.cz

14. - 17. ledna 2010, BVV, Brno
GO a REGIONTOUR 2010
Mezinárodní veletrh cestovního ruchu
a turistických možností v regionech
Informace: www.bvv.cz/go

14 - 17 January 2010, Brno Exhibition
Centre
GO and REGIONTOUR 2010
International regional tourism trade fair
Information: www.bvv.cz/go

18. - 21.1.2010, Výstaviště Černá
louka, Ostrava
INFOTHERMA 2010
XVII. ročník největší specializované
výstavy k vytápění, úsporám energie
a využívání obnovitelných zdrojů
v malých a středních objektech.
Informace: www.infotherma.cz

18 - 21 January 2010, Černá Louka
Exhibition Centre, Ostrava
INFOTHERMA 2010
17th annual specialist exhibition on
heating, energy savings and the use
of renewable resources in small and
medium-sized buildings
Information: www.infotherma.cz
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ROZHOVOR

INTERVIEW

Doprava je jednou z priorit kraje

Transport is a Regional priority

Jakým směrem se bude ubírat dopravní infrastruktura Moravskoslezského kraje? Rozhovor s náměstkem hejtmana Miroslavem
Novákem.

What does the future hold for the transport infrastructure of the
Region? Interview with the Deputy Regional President Miroslav
Novák.

Proč je důležité se soustředit na rozvoj dopravy?
Kvalitní dopravní infrastruktura je základem pro další ekonomický rozvoj regionu. Výstavba a údržba dálnic, silnic všech tříd,
železničních koridorů a další modernizace letiště
patří jednoznačně k prioritám kraje.

Why is it important to focus on developing transport?
A high-quality transport infrastructure is the basis for continuing economic development. Building and maintaining roads, railway corridors and the continuing modernization
of the airport are key Regional priorities.

Kraj zdědil zanedbanou síť silnic II. a III. tříd,
The Region inherited a neglected network of
které má v majetku. Co s nimi?
minor roads. What plans do you have?
Silnice II. a III. třídy jsou základem dopravní
The minor roads (class II and III) are the foundatisítě regionu, jsou jimi zpřístupněny všechny lokalion of the Region's road network - giving access to
ty a přináší základní podmínky pro život a podniall locations and providing an essential lifeline for
kání. Dřívější odhady z koncepčních podkladů
businesses and citizens. It has been estimated that
mluví o potřebě jedné miliardy korun ročně na
a billion crowns per year is required for their repair
jejich údržbu a opravy. Kraj využívá v plné míře
and maintenance. The Region is making full use of
zdroje EU v rámci programu Společného regionálEU funding as part of the Joint Regional Operationího operačního programu s dotací 26 mil. eur.
nal Programme (26 million eur). A total of 95 km of
Miroslav Novák
Celková délka rekonstruovaných a modernizovaroads are being reconstructed and modernized
ných úseků v programu činí 95 km silnic. Investothrough this programme, and CZK 1.1 bn has been
váno bylo v letech 2005 až 2008 na 1,1 mld. Kč. V současném pláinvested in the period 2005-2008. In the current planning period
novacím období 2007 až 2013 chceme využít zdroje ROP ve výši
2007-2013 we plan to use Regional OP funding totalling around 80
zhruba 80 mil. eur. Nachystáno je celkem 15 projektů v objemu 560
million eur. A total of 15 projects have been prepared for submissimil. Kč a jsou připravovány žádosti o jejich financování.
on, which could generate CZK 560 million of funding.
Důležitou součástí dopravní infrastruktury je rovněž letiště
Leoše Janáčka…
Z letiště Leoše Janáčka se postupně vytváří moderní dopravní
brána do kraje z celého světa. Do budoucna se čeká zvýšení počtu
přepravovaných osob ze současných asi 300 tisíc až na milión
ročně. Plánováno je vybudování železniční trati až k letišti s dokončením v roce 2011. Rozvojový plán zahrnuje také vybudování hotelu, vícepodlažních parkovišť nebo ploch pro kongresové a nákupní
centrum. Počítá se také s rozšířením opravárenských služeb letadel
a vybudováním nového terminálu pro nákladní leteckou dopravu
podél jižní odbavovací plochy letiště. Připravuje se významný projekt multimodálního logistického centra.

A major part of the Region's infrastructure is the Ostrava Leoš
Janáček Airport…
The airport is gradually becoming a modern gateway to the
Region from the entire world. In the future we aim to increase passenger numbers from a current annual figure of 300,000 to around
a million. A rail link to the airport will be completed in 2011. The
development plans include the construction of a hotel, multi-storey
car parks and premises for congress centres and retailers. There will
also be an expansion of aircraft repair services, and an entirely new
terminal will be built for air cargo services, located at the southern
edge of the airport. We are also preparing a major project to build
a multimodal logistics centre.

Spojnice mezinárodního významu

An international transport artery

Dálnice D47 (D1) doplní chybějící dálniční připojení centra aglomerace a krajského města Ostravy na stávající dálniční síť České
republiky, která je již integrována do evropské sítě dálnic a rychlostních silnic prostřednictvím dálniční sítě Slovenska a Německa.

The D47 (D1) motorway provides the previously missing link from
the Ostrava conurbation to the current national motorway network,
which in turn is integrated into the Europe-wide network of motorways and expressways via Slovakia and Germany.

oučasně umožní napojení na dálniční síť Polska a prostřednictvím budované sítě dálnic a rychlostních silnic v Polsku na
severoevropskou síť rychlostních komunikací. Z pohledu mezinárodního významu prochází ČR větev VI.B multimodálního koridoru Transevropské sítě TEN (Trans-European Networks), která je
vedena směrem sever - jih v trase Katovice - Bohumín - Ostrava Brno - Vídeň a dálnice D47 (D1) je její součástí. Ve směru od Brna
navazuje D47 (D1) na IV. multimodální koridor TEN, vedený na
trase Norimberk - Drážďany - Praha - Brno - Břeclav - Bratislava Sofie - Istanbul. Nejbližší paralelní severo - jižní spoj prochází až
Norimberkem ve Spolkové republice Německo.

T

S

he new motorway will also connect up to the Polish motorway
and expressway network, which gives access to the motorway
infrastructure of northern Europe. Branch B of multimodal corridor
VI in the TEN (Trans-European Networks) runs through the Czech
Republic; this major transport artery runs north-south from Poland
to Austria on the route Katowice - Bohumín - Ostrava - Brno - Vienna, and the D47 (D1) motorway forms part of it. At Brno it links up
with multimodal corridor IV of the Trans Europe Net, leading from
Nuremberg - Dresden - Prague - Brno - Břeclav - Bratislava - Sofia
- Istanbul. The nearest parallel north-south corridor is located in
Germany, where it passes through the city of Nuremberg.
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PROFILY PODNIKŮ

COMPANY PROFILES

PRK - Silný tým na Vaší straně

PRK - A strong team on your side

PRK Partners (dříve Procházka, Randl, Kubr) poskytuje komplexní
právní a daňové poradenství prostřednictvím 140 odborníků v kancelářích v Praze, Ostravě, Bratislavě a Budapešti.

PRK Partners (formerly Procházka, Randl, Kubr) offers a comprehensive range of legal and tax consultancy services via a network of 140
experts and offices in Prague, Ostrava, Bratislava and Budapest.

P

RK patří mezi jednu z největších společností poskytujících právní a daňové poradenství v ČR se zaměřením na obchodní a podnikatelskou klientelu, včetně významných vlastníků. Během své patnáctileté praxe si PRK vybudovala silnou
regionální pozici v rámci střední Evropy
a silné mezinárodní vazby. Naši odborníci
jsou specialisté v konkrétních oblastech dle
typového zaměření klientů tak, aby naše na
míru poskytované poradenství přinášelo
obchodně orientovaná a životaschopná řešení. Poskytujeme poradenství v češtině, slovenštině, angličtině, francouzštině, němčině, maďarštině a ruštině. PRK je vysoce ceněna pro
svou profesionalitu, mezinárodní zkušenost, schopnost spojit právní
a daňové aspekty, případně spolupracovat v teamu dalších odborných specialistů. Vysokou prestiž a kvalitu služeb PRK ocenily
i renomované mezinárodní právní ratingové publikace. Otevřením
kanceláře v Ostravě PRK plní závazek být blíže klientům a umožnit
efektivní poradenství ve vysokém standardu i v tomto regionu.
V rámci Moravskoslezského kraje a širšího okolí realizovala PRK
poradenství zejména v oblasti velkých developerských a investičních
projektů včetně investičních pobídek, fúzí a akvizic, restrukturalizací, joint-ventures, financování, a soudních a rozhodčích řízení. Díky
efektivnímu daňovému poradenství jsme pomohli našim klientům
realizovat řadu daňových úspor.
www.prkpartners.com

P

CTP míří do centrálních lokalit ČR

CTP targeting central Czech locations

CTP je developerská společnost zaměřená na výstavbu průmyslových nemovitostí určených k pronájmu kancelářských ploch
a nemovitostí smíšeného a maloobchodního využití. Se svou činností míří do centrálních lokalit s klíčovým napojením na silniční
a železniční tratě po celé České republice.

CTP is a developer which focuses on the construction of industrial real estate to let, office premises and other real estate for
mixed and retail use. The company targets central locations with
good connections to key road and rail corridors throughout the
Czech Republic.

obrým příkladem strategického umístění je například CTPark
Hranice. Na půli cesty mezi rakouskou Vídní a polským Krakovem se nachází průmyslový komplex o celkové rozloze pozemku téměř 480 tisíc m2. Areál poblíž Olomouce může
být díky své poloze a vynikající dopravní dostupnosti využíván jak místní, tak i zahraniční klientelou.
V současné chvíli jsou prostory CTParku Hranice
pronajímány třem společnostem: Jyco, Etimex
a Aura Engineering. Komplex je vhodný pro jakoukoli společnost ať už lehkého či těžkého průmyslu
nebo i zdravotnického trhu.
Podobným příkladem je ostravský Axis Office
Park. Blízká dostupnost centra města neomezuje
jeho přímé napojení na dálniční síť. Jde o integrovaný kancelářský systém, který klientům poskytuje
vysokou kvalitu a efektivitu nákladů při využívání
kancelářských prostor. Flexibilní uspořádání a možnost volby mezi
velkoprostorovým, individuálním či kombinovaným uspořádáním
půdorysu vychází vstříc většině potenciálních klientů.
www.ctpark.cz

A
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RK ranks among the largest legal and tax consultants in the
Czech Republic focusing on commercial and business clients,
including a range of major companies. During its 15 years on the
market, PRK has built up a strong regional
position within Central Europe and a network of international contacts. Our experts
specialize in specific areas depending on our
clients' needs, enabling us to provide tailormade business-focused and sustainable solutions. We offer consultancy services in
Czech, Slovak, English, French, German, Hungarian and Russian.
PRK is highly regarded for its excellent levels of professionalism,
international experience, ability to link together legal and tax-related
aspects of business and to cooperate in teams with specialists from
other areas. The high prestige and quality of PRK's services have
been recognized by internationally renowned legal rating publications. By opening an office in Ostrava, PRK is able to fulfil its pledge
to be close to its clients and enable effective consultancy to a high
quality standard in the Moravian-Silesian Region, where PRK has
provided consultancy services focusing on large development and
investment projects including investment incentives, mergers and
acquisitions, restructuring, joint ventures, financing, court proceedings and arbitration. Thanks to our effective tax consultancy, our
clients have been able to achieve significant tax savings.
www.prkpartners.com

good example of such a strategic location is the CTPark Hranice. Situated near the city of Olomouc, half way between
Vienna (Austria) and Krakow (Poland), this industrial complex
occupies an area of almost 480,000 m2. Thanks to
its excellent location and accessibility, the site can
be used both by local companies and international
clients. Currently the CTPark Hranice has three
tenants: Jyco, Etimex and Aura Engineering. The
complex is suitable for companies of all types - light
industry, heavy industry, or companies operating on
the health care market.
A similar example is Ostrava's Axis Office Park,
which is not only close to the city centre but also
offers excellent access to the motorway network.
Axis is an integrated office system which provides
clients with high quality and cost-effective use of
office space. The flexible layout and choice of open-plan, individual or combined arrangements means that Axis can meet the needs
of the vast majority of potential clients.
www.ctpark.cz

ÚHEL POHLEDU

POINT OF VIEW

Podpora rozvoje letiště se vyplatí

Support for the airport pays dividends

Ostravské letiště Leoše Janáčka je důležitým leteckým dopravním
centrem regionu a vzhledem ke své poloze a blízkosti hranic je
také významným bodem i pro vstup do okolních zemí.

Ostrava Leoš Janáček Airport is a major transport hub for the Region, and its location close to international borders makes it a key
point of entry to neighbouring countries.

uplynulých letech prošlo letiště náročnou obnovou. Nejprve to
n recent years the airport has undergone wide-ranging reconstrucbyla výstavba a zprovoznění nového odletového terminálu,
tion, starting with the building of a new departure terminal and
poté rekonstrukce dráhového systému a infrastruktury s tím spojecontinuing with a rail system and related infrastructure. A highly proné. Velmi perspektivní je rozvoj nákladní dopravy,
mising area of future development is air cargo servitzv. carga. O tom svědčí záměr soukromého invesces. A private investor is currently planning to build
tora vybudovat v nejbližší budoucnosti nový
a new, state-of-the-art cargo terminal next to the
moderní cargo terminál v těsné blízkosti vzletové
runways. This investment represents a major contria přistávací dráhy. Tato investice významně přibution to improvements in the logistical network for
spěje k zefektivnění logistiky navazující na průmyindustries, services and other business activities in
sl, služby a další podnikatelské aktivity nejen
the Moravian-Silesian Region and surrounding regiv Moravskoslezském kraji. S rozvojem carga
ons. The development of the cargo sector and new
a nových leteckých linek také úzce souvisí zlepšepassenger services is closely connected with improní dopravní dostupnosti letiště. V roce 2011 je plávements in accessibility. In 2011 a 3-kilometre rail
nováno vybudování kolejového napojení nového
link will be built connecting the airport with the
tříkilometrového úseku z letiště na hlavní železmain rail corridor at Studénka. There will be a new
niční trať do Studénky. Počítáme s novou zastávrailway cargo station in the adjacent industrial zone,
Pavel Schneider, předseda představenstva
a generální ředitel Letiště Ostrava, a.s./
kou v přilehlé průmyslové zóně, jejím zavlečkováand a passenger terminal will be built on-site at the
Chairman of the Board and Managing
ním a se stavbou přestupního terminálu pro cestudeparture terminal of the airport.
Director of Letiště Ostrava, a.s.
jící přímo u odletové haly.
Ostrava Leoš Janáček Airport is an important partLetiště Leoše Janáčka je důležitým partnerem pro rozvoj celého
ner in the development of the entire Moravian-Silesian Region, and
moravskoslezského regionu a investice do něj vložené se
investment in the airport and its infrastructure will undoubtedly
v budoucnu určitě vyplatí.
pay dividends in the future.

V
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Letiště modernizuje za podpory EU

Airport to be modernized with EU funding

S dalším rozvojem ostravského letiště úzce souvisí také jeho vybavenost.

An integral part of the ongoing development of Ostrava's airport is
its technical equipment

období let 2007 až 2013 má letiště v plánu čerpat prostředky
z EU na pořízení nových technologií tak, aby byly splněny
požadavky na bezpečnost letového provozu
a kvality poskytovaných služeb při zvyšování
počtu odbavených cestujících, letadel
a nákladu. Prvním z projektů, který je v současnosti realizován, je projekt Stroje a zařízení I, který je spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko. Investice v tomto projektu jsou
výhradně bezpečnostní povahy. Přibližně tři
čtvrtiny všech výdajů jsou určeny na hasičskou záchrannou a vyprošťovací techniku,
zbytek pak na zvýšení bezpečnosti letiště
a pasažérů (RTG, termokamera apod.).
V rámci projektu bylo doposud dodáno např.
zařízení pro vyprošťování letadel, vysokotlaký kompresor, vozidlo na likvidaci ropných
havárií nebo hydraulická teleskopická plošina. Celkové způsobilé výdaje projektu jsou plánovány ve výši 74.968
tis. Kč. Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko se
na financování podílí 92,5%,
zbytek výdajů hradí Letiště
Ostrava, a.s. Ukončení projektu je plánováno na květen
2010.

I

V

n the period 2007 - 2013 the airport plans to access EU funding for
the acquisition of new technologies in order to meet the latest
requirements for air traffic safety and the quality of services while handling increasing numbers of passengers, aircraft and cargo. The first
project - currently at the implementation stage
- is named 'Machinery and Equipment I', and
is co-financed by the Regional Operational
Programme NUTS II Moravia-Silesia. Investments within this project are exclusively safety- and security-related. Around 75% of outgoings involve fire safety and rescue equipment;
the remainder is targeted at increasing passenger and site security (X-ray scanners, thermocameras etc.). As part of the project, the airport has purchased aircraft recovery equipment, a high-pressure compressor, an oil spill
liquidation vehicle and a hydraulic telescopic
platform. The total eligible costs within the
project are planned at CZK 74,968,000. The Regional Operational
Programme NUTS II Moravia-Silesia is covering 92.5% of the costs,
with the remainder covered
by the airport management
company. The project is
scheduled for completion in
May 2010.
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MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

INTERNATIONAL COOPERATION

Mise podpoří export do Ruska

Mission to support exports to Russia

V průběhu listopadu realizovala Agentura pro regionální rozvoj dvě
zahraniční mise, jejichž cílem bylo navázání úzkých vztahů představitelů Moravskoslezského kraje se zástupci západosibiřského
města Tomsk a Tomské oblasti.

During November the Regional Development Agency participated in two foreign missions to set up close links between representatives of the M-S Region and the West Siberian city and region of Tomsk.

N

avázané vztahy by měly vést především k vzájemné podpoře
hospodářského rozvoje obou regionů. V rámci první mise se
skupina složená ze zástupců strojírenského a dřevařského klastru,
Moravskoslezského kraje a honorárního konzula Ruské federace
Aleše Zedníka přímo v Rusku seznámila s možnostmi expanze,
které skýtá Tomská oblast pro regionální podnikatele. Druhá mise
přivedla do Moravskoslezského kraje ruské protějšky, které se
v regionu seznámily s potenciálními zájemci o expanzi do Ruska,
ale zároveň také získaly nové zkušenosti v oblasti regionálního
rozvoje, inovací a developmentu. Obě mise proběhly díky dotaci
Ministerstva zahraničních věcí České republiky, kterou získala
ARR v září tohoto roku. ARR touto misí pokračuje v podpoře
expanze regionálních firem na východoevropské a asijské trhy,
v tomto roce již realizovala akce pro zájemce o export do Kazachstánu a Číny. V roce 2010 bude ARR v těchto aktivitách pokračovat, proběhnout by měly podnikatelské mise právě do Číny
a Kazachstánu, podány byly projekty, které mají rozvinout další
spolupráci s Tomskou oblastí a se severním Srbskem.

T

Čína: trh pro export a expanzi

China: a market for export and expansion

Čínu jako obchodní příležitost a místo pro expanzi regionálních
firem s domácím kapitálem představil seminář, který připravila
ARR s agenturou CzechTrade za podpory Moravskoslezského
kraje.

A seminar organized by the RDA and CzechTrade and supported
by the Moravian-Silesian Region presented China as a business
opportunity and a location for Regional companies with domestic
capital to expand.

he main objective of these links is to create mutual support for
the economic development of both regions. The first mission
involved a delegation of representatives of the engineering and
timber industry clusters, the Moravian-Silesian Region and the
honorary consul for the Russian Federation Aleš Zedník, and
identified opportunities for expansion by the Region's companies
in Tomsk. The second mission was a visit by Russian partners to
the Moravian-Silesian Region; the guests met local companies and
gained new information on regional development and innovation.
Both missions were supported by a grant provided to the RDA by
the Czech Ministry of Foreign Affairs in September. Through these
missions, the RDA continues to support the expansion of Regional
companies on the East European and Asian markets; this year it
has already organized events focusing on the Kazakhstan and Chinese markets. In 2010 the RDA will continue in these activities by
holding business missions to China and Kazakhstan. The Agency
has also submitted projects supporting further cooperation with
the Tomsk region and northern Serbia.

perspektivách a síle čínské ekonomiky dnes již nikdo nepohe Deputy Regional President responsible for regional devechybuje a bylo by určitě škoda, kdyby se i firmy z našeho kraje
lopment, Marian Lebiedzik, explained: "The Chinese economy
nepokusily na tomto trhu ještě více prosadit. V současné době se
is very strong and offers immense potential, and it would be
Čína jeví jako velice perspektivní trh
a shame if our Region's companies did
pro export a expanzi českých firem,"
not take advantage of that. Currently
uvedl náměstek hejtmana pro regioChina represents a major opportunity
nální rozvoj Marian Lebiedzik. Semifor Czech companies to export and
nář byl určen především pro podnikaexpand." The RDA seminar was aimed
tele z oblastí strojírenství, elektrotechmainly at companies from the engineniky a důlních strojů. Nejen jim však
ering, electronics and mining machipřednášející představili možnosti
nery sectors, but representatives of
exportu a expanze do Číny. Přes 30
other industries also attended. Over 30
firem z Moravskoslezského kraje
companies from the Region were prevyslalo na seminář své zástupce.
sent. Lebiedzik added: "The aim was
"Cílem bylo identifikovat podnikatele
to identify those companies with
vhodné pro expanzi do Číny tak, aby
a potential interest in the Chinese
pro ně mohla být připravena obchodní
market and set up meetings with ChiFotografie z odborného semináře. / Photos from the
specialist seminar.
jednání s čínskými partnery, která pronese partners to take place on the
běhnou v rámci podnikatelské mise na
Region's Business Mission in early
počátku roku 2010. Podpora exportu regionálních firem na nové
2010. Supporting exports by Regional companies is one of the tools
trhy je jedním z nástrojů, kterým se kraj snaží bojovat proti hospowhich we are using to tackle the recession."
dářské recesi," poznamenal dále.
The Director of the RDA, Pavla Břusková, explained that the
Generální ředitelka Agentury pro regionální rozvoj Pavla BřusAgency is continuing to map suitable business opportunities, worková dodala, že agentura pokračuje v mapování vhodných obchodking with a range of partners to identify specific ways of accessing
ních příležitostí a s dalšími partnery se snaží hledat cesty a konkrétand succeeding on the Chinese market. She added: "This year we
ní možnosti, jak se na trh dostat a uspět tam. "V letošním roce jsme
have already carried out this analysis for the Russian and Kazakhse již tímto způsobem zaměřili na Kazachstán a Rusko," dodala.
stan markets."
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KONFERENCE D2R

CONFERENCE D2R

MS kraj developery stále zajímá

Developers still interested in the Region

Konference D2R 2009 tradičně věnovaná developmentu v Moravskoslezském kraji se uskutečnila 12. listopadu 2009 v netradičních
prostorách logistického areálu Tulipan Park Ostrava.

The D2R (Developers to Region) conference, focusing on development projects and opportunities, was held on 12 November at an
unusual venue - the Tulipan Park Ostrava logistics centre.

P

řestože se ekonomická krize v tomto roce velmi významně
projevila právě v developerských aktivitách a některé stavby
byly pozastaveny, konference ukázala, že Moravskoslezský kraj je
pro developery stále atraktivní. Například společnost Skanska
Property Czech Republic s.r.o., jako hlavní marketingový partner, představila projekty realizované v nedávné minulosti a své záměry do
budoucna. Podobně o svých plánech v regionu
mluvili zástupci společnosti CTP či města Karviná. Příslibem do budoucna je rovněž velký
projekt revitalizace Dolní oblasti Vítkovic. Konference dále naznačila možný vývoj cen
komerčních pozemků, věnovala se tématu optimalizace developerských projektů a na konkrétním příkladu ukázala úskalí a milníky při realizaci úspěšného "brownfield" projektu. Agentura pro
regionální rozvoj jako organizátor dodržela tradici, že v prostorách realizovaného projektu, který byl prezentován v předchozím
roce, se pak konference koná.

A

Rekonstrukce Dolní oblasti Vítkovic

Reconstruction of the Lower Vítkovice area

Dolní oblast Vítkovic a Ministerstvo kultury ČR podepsaly smlouvu
o poskytnutí dotace 500 miliónů korun, kterou začíná unikátní
rekonstrukce technických památek v Ostravě.

The Lower Vítkovice area and the Czech Ministry of Culture have
signed a contract for the provision of a CZK 500 million subsidy to
reconstruct Ostrava's technical monuments

lthough the current economic downturn has had a dramatic
effect on development projects, including the suspension of
some building work, the conference confirmed that the MoravianSilesian Region still remains an attractive destination for developers. The main marketing partner for the event,
Skanska Property Czech Republic s.r.o., presented its recent projects and current plans. Representatives of CTP and the town of Karviná also
gave detailed outlines of their future plans for
the Region. The huge Lower Vítkovice regeneration project promises to be a major motor of
future growth. The conference also hinted at
possible future trends in commercial real estate value, discussed
how to optimize development projects, and demonstrated the problems and milestones encountered when implementing a specific
brownfield project. The RDA - which organized the event - maintained an established tradition by holding the conference at
a location which had been presented at the previous year's D2R.

ulture Minister Václav Riedlbauch explained: "Lower Vítkovice
olní oblast Vítkovic se pyšní zcela unikátními technickými
can boast a unique set of technical monuments which are
památkami, které se tímto projektem navrací zpátky do živobeing gradually revived through this project. The industrial park will
ta. Vznikem industriálního parku dostanou dnes umrtvené objekty
inject new life and new purpose into these formerly derelict sites,
novou funkci a využití, které, jak věřím, bude atraktivní jak pro
which I am confident will become magnets for both specialists and
odbornou, tak pro laickou veřejnost. Jde tedy o ukázkové využití
the general public. This represents
prostředků EU z Integrovaného opea model use of EU funding from the
račního programu a také naplnění
Integrated Operational Programme and
našeho záměru, s nímž jsme program
is a perfect way of achieving the Prootevírali. Jsem proto rád, že se Dolní
gramme's goals. I am pleased that
oblast Vítkovic stala jedním z prvních
Lower Vítkovice is one of the first proprojektů, který bude z této výzvy realijects that will be funded through this
zován," řekl ministr kultury Václav
Operational Programme."
Riedlbauch.
The reconstruction of the main parts
Obnova hlavních částí národní
of this national cultural monument is
kulturní památky se plánuje do roku
scheduled for completion in 2013 2013. Nejcennější objekty by měly být
bringing a complete regeneration of
regenerovanými skvosty industriální
Vítkovice's historic architectural and
historie a architektury. Vysoká pec
industrial sites. Blast furnace no. 1
č. 1 se promění v technickou "naučVizualizace plynojemu. / Visualization of the gasometer.
will feature a tour route including an
nou stezku" a bude na ní vybudována
observation deck offering panoramic
prohlídková trasa s rozhledem na
views of Ostrava. The gasometer will be transformed by architect
Ostravu. Plynojem se podle studie architekta Josefa Pleskota
Josef Pleskot's design into a multipurpose hall with a capacity of
změní na víceúčelovou aulu s kapacitou až 1500 míst. Takzvaná
1500 people. Power plant no. VI will be reconstructed to a design
VI. energetická ústředna by měla podle projektu renomovaných
by the renowned architects Helena and Václav Zemánek, becoarchitektů, manželů Heleny a Václava Zemánkových, projít regeming an interactive museum with teaching rooms and specialist
nerací v interaktivní muzeum, výukový prostor a speciální labolaboratories which will enable direct interactive teaching of techratoře, v nichž by mimo jiné měla probíhat i přímá interaktivní
nical subjects.
výuka v technických oborech.
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AKCE ARR / VELETRH EXPO REAL

RDA EVENTS / EXPO REAL EXHIBITION

Akce pro oživení ekonomiky kraje

Stimulating the Region's economy

P

rostor pro téměř 500 dvoustranných schůzek mezi obchodními partnery nabídla akce Agentury pro regionální rozvoj
s názvem KREDO Meeting Day. "Zástupci zúčastněných firem
zde měli možnost za minimální náklady navázat během jediného
dne velké množství nových kontaktů, což je určitě jedna z cest
oživení ekonomiky v regionu," uvedla generální ředitelka ARR Pavla Břusková s tím, že
velmi zajímavá byla letos také účast zahraniční investiční společnosti SCAPA SCANDIA, která má zájem investovat do malých
a středních firem s potenciálem růstu. Akce
KREDO Meeting Day se zúčastnilo 112 zástupců ze 78 firem. Přínosem byla účast téměř 20 zahraničních společností. Letošní ročník setkání odběratelů s případnými dodavateli nabídl širokou
škálu oborů - od strojírenských přes dodavatele technologií,
developerské a stavební firmy až po společnosti poskytující právní, personální, bezpečnostní a jiné služby. Opakovaně se zúčastnily firmy, které už v minulých letech díky tomuto dni novou klientelu získaly.

T

Setkání s regionálními partnery

Meeting with Regional partners

S

etkání náměstka hejtmana pro regionální rozvoj Mariana Lebiedzika se tentokrát konalo na téma inovace v regionu. Směřování inovační politiky v kraji až do roku 2016 bude řešit strategický dokument Regionální inovační strategie, který pro krajský
úřad zpracovává ARR. "Kvalitní výzkum je východiskem pro kvalitní inovační proces a inovace jsou nezbytným předpokladem pro
konkurenceschopnost a prosperitu firem a tedy i celého regionu.
Proto krajský úřad této oblasti věnuje zvýšenou pozornost
a finančně ji podporuje," uvedl. V letošním roce byla univerzitám
v kraji, které jsou hlavními nositeli výzkumu a vývoje, poskytnuta
dotace ve výši 19,8 miliónu korun na přípravu projektů do OP
Výzkum a vývoj pro inovace. Celková hodnota projektů, které by
měly být do tohoto programu předloženy, dosahuje téměř 6 miliard
korun. Dále byl spuštěn nový krajský dotační program na podporu realizace vědecko-výzkumných projektů, kde celkový objem
vyplacených finančních prostředků dosáhne 20 miliónů korun.

T

MS kraj v Německu lákal investory

Region presented to investors in Germany

říležitosti, které může nabídnout Moravskoslezský kraj pro
rozvoj podnikání v oblasti investic a developmentu, představila v Mnichově Agentura pro regionální rozvoj. Na
veletrhu komerčních nemovitostí EXPO REAL
2009, který je tradičně jedním z největších svého
druhu v Evropě, ARR nabízela s pověřením
Moravskoslezského kraje mix zahrnující residenční či volnočasovou výstavbu, ale také projekty kancelářských prostor, hal a lokalit pro lehký průmysl
nebo logistiku. Veletrh EXPO REAL je jednou
z nejvýznamnějších příležitostí, v rámci které může
kraj lákat nové zahraniční investory do regionu.
Letošního 12. ročníku se účastnil MS kraj se svou expozicí již po
čtvrté. Cílem bylo představení regionu jako atraktivní destinace
pro investice a development. Expozice se soustředila, samozřejmě
kromě projektů, které vyrostly na zelené louce a fungujících průmyslových zón, především na představení brownfields. Kraj má
identifikovaných přes než 270 lokalit brownfields o celkové rozloze asi 2000 hektarů.
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he KREDO Meeting Day, organized by the RDA, provided
a forum for almost 500 bilateral meetings between potential
business partners. RDA Director Pavla Břusková explained: "Representatives of participating companies had the opportunity to set up
a large number of new contacts during a single day and at minimal
cost - and this is a very useful tool for reviving
the Region's economy." This year's KREDO
Meeting Day featured the international
investment company SCAPA SCANDIA,
which is seeking SMEs with high growth
potential for investment. The event was attended by 112 representatives of 78 companies. A particularly positive
aspect of this year's event was the participation of almost 20 companies based abroad. This year, the meetings of customers with potential suppliers included representatives of a wide range of sectors engineering, technologies, development, construction, legal services,
human resources, security services and more. Delegates included
representatives of companies which had attended in previous years
and found new clients via the KREDO scheme.

he latest meeting of the Deputy Regional President Marian
Lebiedzik with businesses focused on the topic of innovations
in the Moravian-Silesian Region. The Region's innovation policy
up to 2016 will be contained in a strategic document entitled Regional Innovation Strategies, which is currently being drawn up by
the RDA. Lebiedzik explained: "High-quality research is the basis
of innovation, which is an essential requirement for competitiveness and prosperity in the Region's economy. That is why the Regional Authority is focusing particularly on financial support for this
area." This year, the Region's universities - the main research
workplaces - received subsidies of CZK 19.8 million to prepare
projects for the Operational Programme Research and Development for Innovation. The total funding applied for through these
projects tops CZK 6 billion. The Region also launched a new subsidy programme to support implementations of R&D projects, providing funding up to CZK 20 million.

he RDA presented the Moravian-Silesian Region's range of
opportunities for investment and development at the EXPO
REAL 2009 commercial real estate exhibition in
the German city of Munich - one of the largest
and most highly regarded events of its type in
Europe. The Regional Development Agency displayed the Region's varied portfolio of residential
and leisure development projects as well as office
premises, light industrial sites and logistics centres. EXPO REAL - held this year for the 12th
year running - is one of the key events at which
the Region can attract potential investors. This
was the Region's fourth presentation at the exhibition. The goal
was to present the Region as an attractive destination for investments and development projects. The presentation covered not
only greenfield projects and current industrial zones, but focused
above all on the opportunities to be found in brownfield sites. The
Region has identified a portfolio of over 270 brownfield locations
covering a total of 2000 hectares.

