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Bilance investičních pobídek v ČR (1998 - 2010)
Costs and benefits of investment incentives in the
Czech Republic (1998 - 2010)

Kraj má novou strategii rozvoje
New Regional Development Strategy
Rozhovor s hejtmanem Jaroslavem Palasem

Náklady: 30,068 mld. Kč / Costs: CZK 30.068 bn

Interview with Regional President Jaroslav Palas
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Příjmy: 260,041 mld. Kč / Revenue: CZK 260.041 bn

Investiční pobídky ve studii Deloitte
Investment incentives in the Deloitte study
Studie jako vůbec první popsala přínosy i náklady pobídek

Čistý zisk: 229,972 mld. Kč / Net profit: CZK 229.972 bn

The study was the first to describe the costs and benefits of
incentives

Zdroj / Source: www.czechinvest.cz

Zaměstnanost: pobídky pomohly

Employment: incentives have helped

I přes nepříznivou bilanci zaměstnanosti v Moravskoslezském kraji
jsou cesty k jejímu zlepšení. Jednou z možností, jak nová pracovní
místa vytvořit, je novelizovat zákon o investičních pobídkách, který
v současné podobě nevyhovuje.

Despite the recent rise in unemployment in the Region, there are
ways of improving the situation. One potential method of creating
new jobs is to amend the law on investment incentives, which is
currently not fit for purpose.

odpora investic má smysl, protože přinášejí do regionu kapitál
a vytvářejí nová pracovní místa. "Poslední nezávislé studie, kterou pro agenturu CzechInvest zpracovala firma Deloitte, rozptylují
pochybnosti o prospěšnosti investičních pobídek," uvedl Marian
Lebiedzik, náměstek hejtmana pro regionální rozvoj. Studie mj. říká,
že jedna vynaložená koruna přináší státu zpět více než 8 korun. Dále,
že náklady na pobídky dosáhly 30 mld. Kč a příjmy 260 mld., což
znamená čistý zisk 230 mld. Kč. Investice realizované v kraji na
základě pobídek zaměstnávají 9 % všech pracovníků v ČR. V MS
kraji bylo vytvořeno přímo 17 tisíc nových pracovních míst a zprostředkovaně další. "Kvůli předchozím úpravám zákona o investičních
pobídkách bychom mohli ztratit jednu z významných komparativních výhod. Náš kraj si nemůže dovolit, aby investoři dávali přednost
sousedním zemím," dodal.
Stabilitu v udržení zaměstnanosti, kterou v době recese prokázali zahraniční investoři v čele se společností Hyundai, potvrzují
data z Úřadu práce Frýdek-Místek. Tento okres má dlouhodobě
nejnižší míru nezaměstnanosti v kraji. Podle M. Lebiedzika je
třeba hledat cesty především v oblasti prevence, tedy nejen vyplácet dávky, ale aktivně podporovat trh práce.
Více o studii Deloitte na str. 7

I
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t makes good sense to support investments, because they bring an
influx of capital to the Region and help create new jobs. Marian
Lebiedzik, Deputy to the Regional President with responsibility for
economic development, comments: "The latest independent studies
produced by Deloitte for the CzechInvest agency show the clear
benefits of incentives." The study reveals that one Czech crown spent
by the government generates over eight crowns in return. The costs
of incentives (CZK 30 billion) are far outweighed by the revenue they
create (CZK 260 bn) - making a clear profit of CZK 230 bn. Incentivized investments within the Region account for 9 % of all jobs in
the Czech Republic. 17,000 new jobs have been created directly in the
Region, with many more jobs generated indirectly. Lebiedzik adds:
"With the law as it stands, we could lose a major comparative advantage. Our Region cannot afford for investors to favour neighbouring
countries over us." Figures from the job centre in Frýdek-Místek
show that employment levels at foreign investors (led by Hyundai)
have remained stable despite the recession. The Frýdek-Místek
district has the lowest long-term unemployment rate in the Region.
Lebiedzik emphasizes the need to seek active stimuli for the job market rather than merely paying out unemployment benefits.
For more on the Deloitte study see page 7.

Lakovna automobilky Hyundai v Nošovicích. / The paint shop at the Hyundai car plant in Nošovice.
FOTO: HMMC

EDITORIAL

Vážení čtenáři,
zaměstnanost je velké téma, a to především nyní,
kdy je třeba se vypořádat s dopady hospodářské
recese. Přesto, že nárůst nezaměstnanosti za
poslední rok je v Moravskoslezském kraji nižší než
v některých jiných regionech ČR, je to "jen" 57,7 %,
v absolutním vyjádření je dnes v kraji více než
85 000 lidí nezaměstnaných. Proto vedení kraje a všichni zainteresovaní aktéři věnují tomuto problému pozornost. Potvrdilo se to na setkání náměstka
hejtmana Mariana Lebiedzika s regionálními partnery, které právě na téma
zaměstnanost pořádala Agentura pro regionální rozvoj. V příspěvcích mimo
jiné zaznělo, že je potřeba zkvalitňovat vzdělávací proces, aby ubylo lidí s nízkým vzděláním a bez kvalifikace, více pomáhat ohroženým věkovým skupinám nad 50 let a zlepšovat podmínky pro podnikání, především malých firem.
Alarmující je totiž fakt, že z kraje mizí živnostníci, a to v oblastech i jinak
poškozených ekonomickým vývojem, jako je Bruntál, a klesá počet osob, které
mají podnikání jako svoji hlavní činnost. Jasně se také ukázalo, že je snaha
hledat cesty řešení v oblasti prevence a trh práce aktivně ovlivňovat. Na aktivní politiku zaměstnanosti směřují nemalé prostředky z Evropského sociálního fondu, který v kraji administruje ostravský úřad práce. Další cestou jsou
aktivity, které povedou k tomu, aby vzdělání absolventů odpovídalo potřebám
průmyslu. Zde se Agentura dlouhodobě angažuje v rámci regionální iniciativy ForTech. Podrobnosti o projektech se dočtete na straně 6. Ke zlepšení by
mohl přispět také tzv. Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, který by koordinoval jednotlivá opatření a aktivity, aby společný postup vedl k rychlejšímu
přijetí potřebných opatření. S realizací paktu zaměstnanosti počítá i právě
schválená Strategie rozvoje kraje na léta 2009-2016.
Pavla Břusková, generální ředitelka a předsedkyně představenstva Agentury
pro regionální rozvoj, a.s.

Dear Readers,
Few issues are more important than employment - especially now, as we
battle the effects of recession. During the past year, unemployment has risen
more slowly in the Moravian-Silesian Region than in some other Czech regions (by 'only' 57.7%), but that still means over 85,000 of the Region's people
are out of work. This makes tackling joblessness a key priority for the Region and everybody involved in its economy. Unemployment was the main
topic discussed at a meeting of the Deputy Regional President Marian Lebiedzik with regional partners, organized by the RDA. Speakers at the meeting
identified several core tasks for tackling the problem: improving the quality
of education and training in order to minimize the number of people with
few or no qualifications; helping the age group most at risk of job loss (over50s); and removing obstacles to doing business - especially for small companies. The number of self-employed people and small business owners in
the Region is actually falling, which is an alarming development - especially in areas like Bruntál, with struggling economies. To combat these problems, efforts are focusing on preventing further decline and actively influencing the job market. Large sums are available from the European Social
Fund (administered in the Region by Ostrava's Job Centre) to support active
employment policy. It is also essential that graduates are well equipped with
the skills needed by employers; the RDA has been actively involved in training and education through the ForTech initiative. (More details of projects
are on page 6 of this issue.) Another important tool will be the MoravianSilesian Employment Pact, which will coordinate individual measures and
activities to ensure they are implemented as quickly as possible. The Pact is
a key part of the Regional Development Strategy for 2009-2016.
Pavla Břusková, CEO and Chair of the Board of Directors, RDA
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24. května - 13. června 2010
(17. května prolog), Ostrava
Janáčkův máj
XXXV. mezinárodní hudební festival
Informace: www.janackuvmaj.cz

24 May - 13 June 2010
(17 May - Prologue), Ostrava
Janáček May
35th annual international music festival
Information: www.janackuvmaj.cz

27. května 2010, Hotel Imperial Ostrava
Značky v regionu 2010
5. ročník marketingové konference zaměřené na prezentaci značek společensky odpovědných firem, v souvislosti s udílenou
"Cenou hejtmana kraje za společenskou
odpovědnost", vyhodnocení zkušeností
z prvního a příprava na druhý ročník "Ceny".
Informace: Marcela Brožová,
brozova@arr.cz

27 May 2010, Hotel Imperial Ostrava
Brands in the Region 2010
5th annual marketing conference presenting
the brands of socially responsible companies - in connection with the Regional President's Awards for Social Responsibility.
Review of the first year of the Awards and
preparations for the second year.
Information: Marcela Brožová,
brozova@arr.cz

ČERVEN 2010

JUNE 2010

10. června 2010, Důl Michal Ostrava
Konference Brownfields v Moravskoslezském kraji 2010
Cílem letošní konference je prezentovat
brownfields z nového úhlu pohledu, a to
jako prostor k volnočasovému a kulturně
společenskému využití. Toto téma nabývá
na významu především v kontextu zvyšování kvality života obyvatel měst a obcí v kraji.
Informace: Jiří Vozňák,
voznak@arr.cz

10 June 2010, Michal Colliery, Ostrava
Conference 'Brownfields in the MoravianSilesian Region 2010'
This year's conference aims to present
brownfields from a fresh point of view - as
venues for leisure activities and spaces for
cultural and social life. As quality of life
improves throughout the Region, this is
becoming an increasingly relevant issue.
Information: Jiří Vozňák,
voznak@arr.cz

15. června 2010, Sanatoria Klimkovice
Kongres starostů a primátorů
16. ročník kongresu celokrajského rozsahu se
zaměřením na pomoc městům a obcím při zajišťování aktuálních informací o legislativních a rozvojových otázkách získávání finančních zdrojů.
Informace: www.msunion.cz

15 June 2010, Klimkovice Sanatorium
Congress of Mayors
16th annual Region-wide conference providing information on accessing development
funding for cities, towns and municipalities,
including current legislative issues.
Information: www.msunion.cz

Č E R V E NE C 2 0 1 0

JULY 2010

15. - 18. července 2010, Ostrava
Colours of Ostrava
9. ročník letního world-music festivalu.
Informace: www.colours.cz

15 - 18 July 2010, Ostrava
Colours of Ostrava
9th annual summer world music festival.
Information: www.colours.cz

21. července - 11. srpna 2010, Ostrava
Letní shakespearovské
slavnosti 2010
3. ročník divadelních představení na Slezskoostravském hradě
Informace: www.shakespearova.cz

21 July - 11 August 2010, Ostrava
Summer Shakespeare
Festival 2010
3rd annual theatre festival held at the castle
in Silesian Ostrava
Information: www.shakespearova.cz
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ROZHOVOR

INTERVIEW

Kraj má novou strategii rozvoje

New Regional Development Strategy

"Pro komplexní a vyvážený rozvoj území je potřeba mít rozvojový
dokument," říká k zastupitelstvem schválené Strategii rozvoje
kraje na léta 2009 až 2016 Jaroslav Palas, hejtman Moravskoslezského kraje.

In the words of Regional President Jaroslav Palas, the new Regional Development Strategy 2009-2016 is an essential tool: "We
need a document setting out plans for the balanced
development of the entire Region."

Jak by měl podle strategie Moravskoslezský kraj vypadat
v roce 2016?
Měl by být konkurenceschopným regionem úspěšných a spokojených lidí. Tak je definovaná vize kraje. Nejde ale jen o pohled do
roku 2016. Dokument je důležitý, protože poskytne logický rámec pro efektivní regionální a hospodářskou politiku. Do jeho přípravy byla zapojena více než stovka odborníků; zástupců podnikatelského sektoru, měst a obcí, vysokých škol
a dalších institucí. A prostřednictvím internetového dotazníkového šetření své názory vyjádřili
také obyvatelé kraje.

According to the Strategy, what should the M-S Region look
like in 2016?
It should be a competitive region of successful, satisfied people.
That is the Region's vision - not only for the period up to 2016, but
also beyond. This strategic document is important
because it sets out a logical framework for effective regional and economic policy. Over 100
experts were involved in drawing up the Strategy:
representatives of business, towns and municipalities, universities and other institutions. The
general public also had an opportunity to express
their views in an internet survey.

Jaká je struktura nového dokumentu?
What is the structure of the document?
Kromě vize obsahuje analýzu definující probléAs well as the core visions, it contains an analysis
my MS kraje a rozvojové záměry jsou obsaženy ve
defining the Region's problems and development
strategických cílech. Naplňování cílů bude řešeno
goals, split into strategic objectives. These will be
konkrétními aktivitami a projekty, z nichž některé
achieved through specific activities and projects Jaroslav Palas
se již dnes provádějí. Identifikací těchto konkrétsome of which have already been launched. By
ních projektů chceme ukázat, že kraj ví nejen to, kam chce dojít, ale
identifying specific projects we have shown that the Region not only
i jakým způsobem se tam dostane.
knows where it is going, but also how it plans to get there.
Má tedy Moravskoslezský kraj do budoucna na čem stavět?
Určitě. Má potenciál stát se moderním, dynamickým, rychle
rostoucím rozvojovým pólem střední Evropy. K tomu je nutné
vytvořit podmínky pro rozvoj výzkumu, vývoje a inovačního podnikání a pro zapojení místních firem do globálních hodnotových
řetězců. Zároveň je potřeba stimulovat trh práce a zvýšit jeho
schopnost zapojit do ekonomiky co nejvíce obyvatel kraje. S tím
souvisí i důraz na celoživotní vzdělávání a rozvoj dovedností
a kompetencí. Kraj také musí nabídnout prostředí a podmínky
zvyšující kvalitu života. Dokument představuje rámec, ale naplnění vize a realizaci všech cílů zajistí jen společný postup všech,
kterým jde o rozvoj kraje. Všech, kteří disponují myšlenkami
a energií uvádět je v život.

Does the Moravian-Silesian Region have good foundations for
future development?
Absolutely. It has the potential to become a modern, dynamic, fast-growing development pole of Central Europe. To achieve this goal, we need
to create the right conditions for research, development and innovative
business, involving local companies in global value chains. It is also essential to stimulate the job market so that as many local people as possible can
participate in a healthy economy. A major role is played by lifelong learning and the development of skills and competencies. The Region must
also offer a good quality of life. This strategic document represents a framework - but the goals and visions will only be achieved if everybody
works together in a coordinated way. Everybody involved in the Region's development, with the ideas and energy to truly make it happen.

Hlavní body strategie

Key strategic goals

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 - 2016
definuje rozvojovou vizi kraje a pět globálních strategických cílů,
které jsou dále rozpracovány do specifických strategických cílů.

The new Regional Development Strategy 2009 - 2016 defines the
Region's development vision and five global strategic goals,
which are further broken down into specific strategic objectives.

Rozvojová vize: Moravskoslezský kraj - konkurenceschopný
region úspěšných a spokojených lidí

Development vision: The Moravian-Silesian Region - a competitive region of successful, satisfied people

Globální strategické cíle:
1 - Konkurenceschopná, inovačně založená ekonomika
2 - Vysoká zaměstnanost a sociální inkluze - příležitost pro
všechny
3 - Vzdělaná společnost aktivních a sebevědomých obyvatel
4 - Kvalitní a kulturní prostředí, služby a infrastruktura pro život,
práci a návštěvu
5 - Efektivní správa věcí veřejných

Global strategic goals:
1 - A competitive, innovation-based economy
2 - High employment and social inclusion - opportunities
for all
3 - An educated society of active, self-confident people
4 - A high-quality environment, services and infrastructure
for living, working and visiting
5 - Effective management of public services

V rámci těchto globálních cílů pak bylo navrženo 32 specifických
cílů. U nich bylo identifikováno 124 konkrétních projektů, které
přispějí k úspěšné realizaci strategie.

Within these global goals, 32 specific objectives have been
identified. These comprise a total of 124 individual projects
which will ensure the strategy is implemented successfully.
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COMPANY PROFILES

Služba eCENTRE šetří náklady

eCENTRE - helping to control costs

Společnost eCENTRE se zabývá přípravou a komplexní realizací
elektronických výběrových řízení s použitím elektronických nástrojů
pro klienty z veřejné i komerční sféry.

eCENTRE is a company providing complete electronic tendering services from the planning stage to implementation. Its clients include
public sector organizations as well as commercial companies.

N

apříklad obecní a krajské samosprávy ušetřily desítky miliónů
korun za nákup elektřiny pro letošní rok, a to je podstatně
víc, než bylo snížení cen ohlášené distributory. Centralizovaly totiž
poptávku za sebe a zřizované organizace a využily elektronické
nástroje při veřejné zakázce. Náklady
za silovou elektřinu se podařilo meziročně snížit v některých případech více
než o třetinu. A kromě silové elektřiny
je možné soutěžit i o zemní plyn. Výběrová řízení eCENTRE vypisuje dvoukolově. Licencovaní obchodníci nejprve podají v obálkách nabídkové ceny, které jsou pak vstupní cenou pro druhé kolo. V něm
mají všichni účastníci přihlášení do on-line aukce příležitost své
ceny ještě snížit. Klienti tak on-line vidí, jaká je v daný okamžik
nejvýhodnější cena na trhu. Opakovaně nakupuje elektřinu tímto
způsobem Ostrava. Výrazných úspor dosáhl kraj Vysočina, Ústecký
a Moravskoslezský kraj. Méně za elektřinu zaplatí rovněž města
Olomouc, Přerov, Pelhřimov, Krnov, Havlíčkův Brod, Hradec nad
Moravicí, Mimoň či Dobříš. eCENTRE letos začala organizovat eaukce i na zemní plyn. Prostřednictvím elektronického výběrového
řízení se podařilo najít dodavatele zemního plynu pro zdravotnická zařízení kraje Vysočina. Kraj zaplatí o 46 procent méně a ušetří
tak téměř 20 miliónů korun.
Více informací: www.ecentre.cz

his year eCENTRE has helped local and regional governments in
the Czech Republic to save tens of millions of crowns on electricity purchasing - a much better saving than the price reductions
announced by the distributors. By centralizing demand and using
electronic tools for public contracts,
some local authorities have managed to
reduce electricity costs by over a third
compared with the previous year. Electronic tenders can also be used to drive
down the costs of natural gas. eCENTRE tenders are structured in two phases. In the first phase, licensed
traders submit bids which are then used as the entry prices for the
second phase. In this second round, all registered participants have
the opportunity to reduce their prices. Clients can follow the process
on-line and monitor the best market price at any given moment. The
City of Ostrava regularly purchases electricity using this method.
Other significant savings have been made by the Vysočina, Ústí nad
Labem and Moravian-Silesian Regions, as well as a range of towns
and cities: Olomouc, Přerov, Pelhřimov, Krnov, Havlíčkův Brod, Hradec nad Moravicí, Mimoň and Dobříš. This year eCENTRE began to
hold electronic natural gas auctions; among the first customers were
health care institutions run by the Vysočina Region, which will reduce its gas costs by 20 million crowns - a full 46 percent.
For more information see www.ecentre.cz

BEHR rozšiřuje závod v Mošnově

BEHR expands its Mošnov plant

Jedná-li se o klimatizaci vozidla nebo chlazení motoru, je
BEHR žádaným partnerem mezinárodního automobilového
průmyslu.

BEHR is an established and respected partner for the international
automotive industry, making climate control and engine cooling
systems.

červnu roku 2007 byl slavnostně otevřen nový závod společnosti BEHR Ostrava, který je umístěn v průmyslové zóně
Mošnov. Vznikl zde moderní provoz pro výrobu komponentů pro
chlazení motorů osobních automobilů. V září 2007 byla zahájena
sériová výroba chladičů, kondenzátorů, radiátorů a chladicích
modulů pro zákazníky jako Audi, BMW,
Ford, Opel, Volvo, VW a další. Společnost
BEHR je certifikována dle norem ISO TS
16949, EN ISO 14001 EMS a OHSAS
18001:2007. V současnosti zaměstnává 300
pracovníků a je nejdynamičtěji se rozvíjejícím výrobním závodem v rámci celého koncernu BEHR. Začátkem loňského roku byla vinou celosvětové
recese přerušena II. etapa výstavby závodu v Mošnově. V současné době se však, díky postupně přibývajícím novým výrobním
projektům a technologiím směřujícím do závodu BEHR Ostrava,
přistoupilo k realizaci. V nové části haly je plánováno zprovoznění dalších dvou letovacích pecí a s nimi souvisejících výrobních
linek. Ke konci roku 2010 by mělo v Mošnově pracovat zhruba
350 zaměstnanců, výhledově při plném využití výrobních kapacit
v roce 2012 až 700 zaměstnanců. Dokončení II. etapy je plánováno na září 2010.
Více informací: www.behrczech.behrgroup.com

n June 2007 BEHR Ostrava opened its new plant, located at
the nearby Mošnov industrial zone. The new plant is a stateof-the-art modern facility making components for car engine cooling systems. In September 2007 the plant launched series production of coolers, condensers, radiators and cooling modules for
a range of customers including Audi, BMW,
Ford, Opel, Volvo and Volkswagen. BEHR
has full certification in ISO TS 16949, EN
ISO 14001 EMS and OHSAS 18001:2007.
The plant currently employs 300 people and
has achieved the most dynamic growth of all
production facilities within the entire BEHR
group. In early 2009, work on Phase II of the Mošnov plant was
temporarily suspended due to the ongoing global recession.
However, construction has now been resumed, enabling the company to implement a range of new production projects using
advanced technologies. The Phase II part of the plant will contain two new soldering furnaces and production lines. By the end of
this year, the Mošnov facility will employ around 350 people. Full
production capacity will be reached in 2012, with optimum workforce levels rising to around 700. Phase II of the plant is scheduled for completion in September of this year.
For more information see www.behrczech.behrgroup.com
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NOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA

NEW JOBS

VÍTKOVICE otevřely nový závod

VÍTKOVICE opens new plant

Ostravská strojírenská skupina VÍTKOVICE MACHINERY GROUP
otevřela v Ostravě novou, špičkovou továrnu.

The Ostrava-based VÍTKOVICE MACHINERY GROUP has opened
a state-of-the-art new plant in the city.

rovoz na výrobu tzv. membránových stěn, které jsou součástí
he facility produces membrane walls - a key component in boilers
zejména energetických kotlů, ale také zařízení například v cheused by the energy industry as well as in chemical production.
mickém průmyslu, znamenal pro skupinu půlmiliardovou investici.
VÍTKOVICE has invested around CZK 0.5 billion in the new factory
Zprovoznění závodu je součástí strategických záměrů VÍTKOVICE
as part of the company's strategic plans to develop its business as
MACHINERY GROUP, které se soustředí na komplexní dodávky
a major supplier of complete technological solutions to customers. The
technologií na klíč. Nový závod je
plant is part of the subsidiary company
začleněn do struktury dceřiné společVÍTKOVICE POWER ENGINEEnosti VÍTKOVICE POWER ENGIRING, a.s., and has already created 55
NEERING, a.s, a přinese i nová pranew jobs. Production is scheduled to
covní místa. Už v této fázi je jich 55.
reach full capacity in June, when the
Od června, kdy výroba poběží naplno,
number of factory floor workers will
se počet zaměstnanců v dělnických
rise to 123. In total, membrane wall
profesích zvýší na 123. Celkově bude
production at the plant will employ
provoz membránových stěn zaměstnáaround 150 people.
vat zhruba 150 lidí.
General Manager and Chairman of the
"Membránové stěny významně
Board of VÍTKOVICE, a.s., Jan Světlík,
posilují naše kapacity v komplexních
explained the importance of the new
dodávkách technologií. Kontrakty,
plant: "Membrane walls will signifikteré máme nebo je chystáme v enercantly increase our capacity as a suppGenerální ředitel Vítkovic Jan Světlík při otevření závodu / Vítkovice
getice v tuzemsku, Indii, Turecku,
lier of complete technical solutions. We
Chairman Jan Světlík at the opening of the new plant.
Rusku a dalších zemích, jednoznačně
have won many contracts in the Czech
ukazují, že bylo správné investovat uprostřed loňské krize do provoRepublic, India, Turkey, Russia and elsewhere - proving that we were
zu, který nás technologicky a ve vztahu ke konkurenci posune na
right to invest in new production facilities even during last year's recesvyšší příčku. Několik desítek let nebyl v tuzemsku postaven takto
sion; this investment enables us to step up a level in terms of technovybavený strojírenský závod pro energetiku," uvedl generální ředitel
logy and gives us a clear edge over our competitors. It is the first time
a předseda představenstva VÍTKOVICE, a.s., Jan Světlík.
in several decades that the Czech power engineering industry has seen
Dceřiná společnost VÍTKOVICE POWER ENGINEERING,
such a major investment in production technologies."
a.s. je mimo jiné realizátorem mnohamiliardového kontraktu na
The subsidiary VÍTKOVICE POWER ENGINEERING, a.s. is curobnovu tepelných elektráren Tušimice a Prunéřov společnosti
rently working on a multi-billion crown contract to modernize the
ČEZ. Mimo to ale vyrábí bioplynové stanice a řeší tzv. green techTušimice and Prunéřov power stations. It also makes biogas stations
nology (projekty energetické soběstačnosti a dopravy založené na
and green technologies (supporting self-sufficient energy generation
nefosilních zdrojích).
and non-fossil fuel transport).
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Podpora technického vzdělávání

Support for technical education

Skupina VÍTKOVICE MACHINERY GROUP podporuje včasnou
přípravu a výchovu mladých odborníků.

The VÍTKOVICE MACHINERY GROUP supports education and
training to ensure a high-quality expert technical workforce.

roto také 1. 9. 2008 vznikla VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ průmys part of this policy, on 1 September 2008 the VÍTKOVICE
slová škola a gymnázium, která od 1. 9. 2009 vzala pod svá
Secondary Industrial School and High School expanded to
křídla i Střední školu technickou
incorporate the nearby Ostrava-Hrabůvv Ostravě-Hrabůvce. Cílem výchovy
ka Secondary Technical School. The
a vzdělávání na VÍTKOVICKÉ STŘEDVÍTKOVICE school offers vocational
NÍ je nejen příprava mladých v dělnictraining for a range of technical professikých profesích, ale také příprava odpoons as well as complete secondary eduvídající úplnému střednímu odbornému
cation for highly qualified technical provzdělání pro výkon vysoce náročných
fessions and other specialized jobs involdělnických profesí, profesí technickoving the operational side of technical
hospodářských pracovníků provozního
production. It also offers preparatory
charakteru a příprava na studium na
courses to those applying to study at
vysokých školách technického směru,
technical universities - providing this
Studenti při prohlídce provozů. / Students touring production
a to nejen pro VÍTKOVICE MACHItuition not only to staff of the VÍTKOVIfacilities.
NERY GROUP, ale také pro další firmy
CE MACHINERY GROUP, but also to
Moravskoslezského kraje, kterým rovněž chybí kvalifikované praother companies in the Region which lack qualified workers in
covní síly především v technických odvětvích.
a range of technical professions.
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PODPORA ZAMĚSTNANOSTI

SUPPORTING EMPOYMENT

Projekt Úspěšná žena

Project 'Successful Woman'

A

gentura pro regionální rozvoj realizuje od srpna 2009 projekt
"Úspěšná žena", který je financován z Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Cílem dvouletého projektu, jehož partnerem je Krajská hospodářská komora MS kraje, je rozvoj a zvýšení konkurenceschopnosti žen při vstupu do zaměstnání nebo podnikání. Kurzy Osobnost,
Kariéra a E-žena
usilují o to, umožnit až 270 nezaměstnaným
ženám se co nejlépe připravit na vstup nebo návrat do aktivního profesního života, ať
už se jedná o zaměstnání nebo podnikání. Kurzy již proběhly v okrese Ostrava, Karviná a Krnov, od září bude postupně pokračovat realizace kurzů v okrese Frýdek-Místek, Nový Jičín a Opava. Projekt je
zaměřen nejen na získání nových znalostí a dovedností, ale také na
slaďování rodinného a pracovního života.

S

Projekt MSK - Moravskoslezsko
synonymum konkurenceschopnosti

Regional project - 'Moravia-Silesia:
A Byword for Competitiveness'

P

odpořit zvýšení kvality a rozsahu nabídky dalšího vzdělávání
dospělých je cílem projektu ARR s názvem "MSK - Moravskoslezsko synonymum konkurenceschopnosti". Řeší strategické potřeby
regionálního trhu práce a zvýšení konkurenceschopnosti vybraných
profesí a zaměstnavatelů z řad malých a středních podniků v MS
kraji. Důraz je při rozšiřování
nabídky vzdělávání dospělých kladen na vytvoření takových vzdělávacích programů, které maximálně
podpoří udržení vzdělaných lidí
v regionu a zajištění nabídky vzdělávání směřujícího jejich vyššímu uplatnění na regionálním trhu
práce. V průběhu následujících dvou let ARR připraví a pilotně ověří
celkem pět vzdělávacích programů určených pro podnikatele
a zaměstnance malých a středních podniků v Moravskoslezském
kraji. Projekt byl zahájen začátkem dubna 2010.

he aim of this project is to help improve the quality and range
of adult further education programmes throughout the Region. The project addresses the strategic needs of the Region's job
market and is targeted at improving competitiveness in selected
professions and among employers in the Region (especially SMEs).
The main emphasis is on expanding the range of training and
educational programmes. New
courses will ensure that educated,
qualified people remain in the
Moravian-Silesian Region by providing skills and knowledge that help them achieve their full
potential on the Regional job market. During the next two years,
the RDA will prepare and pilot a total of five education and training programmes designed for businesses and employees of SMEs
in the Region. The project was launched at the start of April 2010.

Projekt Střední škola - brána
k technické kariéře

Project 'Secondary Schools - Gateway
to a Technical Career'

lavními cíli projektu je zlepšení podmínek pro výuku technických oborů, motivování žáků k setrvání v oboru a zvýšení
počtu absolventů nastupujících do technických profesí, na které je
připravila střední škola. Nositelem je Krajská hospodářská komora
MS kraje jako žadatel společně s partnery RPIC - ViP s.r.o. a Asociací středních průmyslových škol ČR. Projekt je spolufinancován
Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem ČR z Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost. Projektový
tým kooperuje nejen s 12 partnerskými školami, ale zapojuje do
spolupráce i další střední školy s technickým zaměřením v kraji.
V současnosti jsou aktivně podpořeni studenti ze 17 středních škol
s technickým zaměřením. Projekt je zhruba za polovinou a už do
něj bylo zapojeno přes 2700 žáků a přes 50 pedagogů středních škol
a další budou přibývat. Projekt skončí v únoru 2011.
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ince August 2009 the Regional Development Agency (in conjunction with the M-S Regional Chamber of Commerce) has
been implementing the 'Successful Woman' project, funded by the
ESF via the OP Human Resources and Employment. The project
period is 2 years and its aim is to boost women's competitiveness
when entering the job market or starting up businesses. A trio of
courses (Personality, Career, EWoman) are targeted at helping
270 unemployed
women prepare to re-enter active professional life, whether as employees or business owners. The courses have already been held in
Ostrava, Karviná and Krnov, and from September onwards they will
visit the districts of Frýdek-Místek, Nový Jičín and Opava. The project focuses not only on developing new knowledge and skills, but
also on striking a balance between family life and work.

T

he main aims of the project are to improve conditions for studying
technical subjects, to motivate young people to continue in their
technical studies, and to increase the number of graduates who choose careers in technical professions in accordance with their secondary
school qualification. The project coordinator is the Regional Chamber
of Commerce in partnership with RPIC - ViP s.r.o. and the Czech
Association of Technical Secondary Schools. The project is co-financed by the ESF and the Czech
government through the OP Education for Competitiveness. The
project team works closely with 12
partner schools and is also involved in cooperation with other technical secondary schools throughout the Region. Currently it actively supports students from 17 such schools, and has so far involved over 2700
students and 50 teachers. It is now past the half way point of its scheduled implementation period, and will be concluded in February 2011.
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INVESTIČNÍ POBÍDKY

INVESTMENT INCENTIVES

Studie Deloitte: pobídky vydělaly
230 miliard Kč

Deloitte study: incentives have
earned CZK 230 billion

Investiční pobídky vydělaly České republice od svého zavedení
v roce 1998 až do dneška téměř 230 miliard korun. Kromě dalších
přínosů díky nim vzniklo na 308 tisíc nových pracovních míst.

Since investment incentives were first introduced in the Czech Republic in
1998, they have earned the country almost CZK 230 billion, bringing
308,000 new jobs as well as a range of other benefits.

U

kázala to studie konzultantské společnosti Deloitte, která
jako vůbec první popsala přínosy i náklady všech investičních pobídek poskytnutých od začátku fungování systému až do
současnosti. "Dohromady stát poskytl podporu 30,068 miliardy
korun, na firemních daních a odvodech za zaměstnance pak od
stejných společností a jejich dodavatelů vybral celkem 260,041
miliardy
korun,"
vypočítává Alexandra
Rudyšarová, pověřená generální ředitelka
agentury
CzechInvest.
"Prokázalo se, že
zhruba tři čtvrtiny
nových
pracovních
míst a ostatně i příjmů
do státního rozpočtu
vznikají u dodavatelů,
u kterých investoři
podpoření pobídkami
nakupují. Dokazuje to,
že s tím, jak se vliv
pobídek násobí, když se postupně rozlévají ekonomikou, profituje
z nich celá řada dalších firem, které přitom pobídky přímo nezískaly," vysvětluje Luděk Niedermayer, ředitel v oddělení Consulting
společnosti Deloitte.
Investiční pobídky do roku 2008 čerpalo celkem 486 projektů.
Do podpořených podniků investoři vložili 357 miliard korun. Bezmála čtvrtinu všech přislíbených pobídek získaly české firmy. Celkově studie ukázala, že dlouhodobě platí, že na každé jedno nové
pracovní místo vytvořené u investora vznikají dvě příležitosti
u jejich dodavatelů. Zatímco v letech 1998 až 2000 a 2003 až 2004
několik desítek tisíc pracovních míst ve výrobě zaniklo, podpoření
investoři naopak nové lidi nabírali. V následujících letech lze čekat
nárůst počtu nově vytvořených míst u investorů i u dodavatelů.
Mezi lety 2006 až 2008 získalo příslib investičních pobídek rekordních 265 společností, které budou nyní přecházet od výstavby závodů do ostrého provozu. "Klíčové sektory, ve kterých příjemci pobídek podnikají, vykázaly tak rychlý růst obratu, že šlo bezesporu
o posílení výkonu celého odvětví, a nikoliv o strategii založenou na
pouhém přebírání existujících kontraktů od již fungujících firem,"
cituje závěry studie Luděk Niedermayer.

T

Pobídky v číslech

Incentives in figures

☛ Každá koruna investiční pobídky se státu vrátí 8,63násobně.

☛ Each 1 CZK provided as an incentive generates CZK 8.63 in state revenue.

☛ Náklady: 30,068 miliardy Kč; příjmy: 260,041miliardy Kč;

☛ Costs: CZK 30.068 bn; revenue: CZK 260.041 bn; net profit: CZK

čistý zisk: 229,972 miliardy Kč.

hese figures are taken from a study by Deloitte consultants - the
first ever study to describe the costs and benefits of the Czech
incentives system from its very beginnings to the present day. Alexandra Rudyšarová, acting head of the CzechInvest agency, gives
more information: "The government has provided a total CZK
30.068 billion in incentives, but has received CZK 260.041 bn in
tax and employee
insurance revenues
from the same companies and their suppliers." Luděk Niedermayer, head of the
Consulting Division of
Deloitte
Czech
Republic, explains: "It
has been shown that
around three quarters
of new jobs (and thus
also tax and insurance
revenues) have been
created by suppliers of
the companies who
have received investment incentives. These incentives generate
a multiplication effect which spreads throughout the whole economy. Many companies benefit from this effect, even though they
were not direct recipients."
Up to 2008, investment incentives had been claimed by a total of
486 projects, with investors putting CZK 357 bn into the recipient
companies. Around a quarter of the incentives went to Czech businesses. The study revealed a stable trend: each new job created by
an investor generates on average two new jobs with suppliers. In
1998-2000 and 2003-2004 several tens of thousands of manufacturing jobs were lost, but recipients of the incentives continued to recruit new staff through these downturns. In the coming years we can
expect a rise in the number of jobs created by investors and their
suppliers. Between 2006 and 2008 a record 265 companies were
identified as future recipients of incentives; these projects are nearing the end of the preparation phase and full production will be
launched soon. Niedermayer adds: "The key sectors including the
main recipients of incentives have shown rapid growth: the system
has clearly strengthened entire industries, rather than merely taking
over existing contracts from already established companies."

229.972 bn.

☛ 308 tisíc nových pracovních míst, 9 % všech pracovníků v ČR.

☛ 308,000 new jobs, 9 % of all employees in the Czech Republic.

☛ Čerpalo 486 projektů, investice dosáhla 357 miliard korun.

☛ Provided to 486 projects, with investment totalling CZK 357 bn.

☛ Čtvrtina přislíbených pobídek pro české společnosti.

☛ A quarter of the incentives went or will go to Czech companies.
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BROWNFIELDS

Z brownfieldu KARNOLA bude muzeum
textilu a varhanářství

Museums of textiles and organ-making
to revitalize KARNOLA brownfield site

V neustálém procesu zvyšování kvality života a v symbióze s požadavkem na udržitelný rozvoj měst a obcí nabývají nevyužívané
a chátrající lokality, tzv. brownfieldy, nového významu.

Derelict 'brownfield' sites are becoming increasingly important components in the urban mosaic as quality of life continues to grow and
ever more emphasis is placed on sustainable development.

centrálních částech sídelních útvarů již dnes neexistují proluhe central parts of towns and cities no longer contain vacant
ky či rezervní plochy nabízející prostory pro novou vybavesites that are available for immediate development. This is
nost. A právě v tomto okamžiku se stávají brownfieldy velkou možwhere brownfields come into play - offering excellent possibilities
ností dalšího rozvoje, zejména
for a range of development propak v oblasti volnočasového
jects, especially those focusing on
a kulturního vyžití. Pokud se
cultural and leisure use. Sometinavíc jedná o lokality zastavěné
mes these sites contain buildings
budovami, které jsou historickým
of historical and architectural
či architektonickým unikátem,
value - making them ideal for cultakové využití se přímo nabízí.
tural developments.
Jedním z takovýchto příkladOne such project in the Moravianných projektů v MoravskoslezSilesian Region is the conversion
ském kraji je rekonverze objektů
of the former KARNOLA textile
bývalé textilní továrny KARNOfactory in Krnov, which will creaLA na krnovské muzeum textilu
te museums of textiles and organa varhanářství. Tato muzea spomaking. Alongside the existing
lečně s regionálním muzeem si
regional museum, these two new
dávají za cíl stát se novým turismuseums are at the heart of the
tickým lákadlem nadregionálnítown's plans to redefine itself as an
ho významu a tím napomoci zvýattractive destination for tourists
Návrh rekonverze areálu bývalé textilní továrny Karnola v Krnově /
The proposed conversion of the former Karnola textile factory in Krnov
šit atraktivitu města Krnova. Nový
from the Region and beyond. The
komplex muzejních prostor bude
new museum complex will be locaumístěn do opuštěného areálu bývalé továrny na sukna Alois
ted in the former Alois Larisch & Sons textile factory. Dating from
Larisch a synové z roku 1861, která byla v roce 2003 prohlášena
1861, the building was declared a cultural heritage site in 2003.
za kulturní památku.
The conversion will require significant investment, and will take
Tato rekonverze bude velmi nákladná a lze jí řešit pouze postupplace in several stages. The project can serve as an inspiring examně. Každý takovýto příklad bude inspirací pro další, jejichž cílem je
ple to other towns and cities in the Region aiming to boost tourism
rovněž zvýšení atraktivity měst a obcí Moravskoslezského kraje
and create new cultural and leisure destinations that can be activea tvorba nových kulturních a volnočasových atraktivit pro aktivní
ly enjoyed not only by their own citizens, but by visitors from near
odpočinek nejen svých obyvatel, ale i návštěvníků.
and far.
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Konference Brownfields v MS kraji

Conference - Brownfields in the M-S Region

Tak jako každý rok pořádá i letos Agentura pro regionální rozvoj,
a.s. ve spolupráci s Moravskoslezským krajem tematickou
konferenci "Brownfields v Moravskoslezském kraji 2010".

This year the Regional Development Agency and the Moravian-Silesian Region will again be the co-organizers and hosts of the annual
conference 'Brownfields in the Moravian-Silesian Region 2010'.

aměřena bude na prezentaci možností a úspěšných příkladů
regenerace takovýchto lokalit pro neprůmyslové využití,
zejména pak pro kulturní a volnočasové atraktivity. Konference se
bude konat 10. června 2010 ve stylových prostorách národní kulturní památky Dolu Michal v Ostravě - Michálkovicích pod záštitou náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Mariana
Lebiedzika, náměstka primátora statutárního města Ostravy
Dalibora Madeje, děkanky FAST VŠB-TU Ostrava Darji Kubečkové Skulinové.
Pozvání přijali nejen zástupci z našeho regionu, ale i Jihomoravského kraje a centrály CzechInvestu, se kterými můžeme nejen
porovnávat, ale zejména navázat hlubší spolupráci při výměně
zkušeností v této oblasti. Všichni jste srdečně zváni. Registrace
probíhá na webových stránkách Agentury pro regionální rozvoj
(www.arr.cz). Účast na konferenci je bezplatná.
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he aim of this year's conference is to present a wide range of development opportunities and to showcase successful examples of
brownfields regeneration projects focusing especially on cultural and
leisure activities. The conference will take place on 10 June 2010 in
the atmospheric surroundings of the Michal Colliery National Cultural Monument in Ostrava, and is held under the auspices of the Deputy Regional President Marian Lebiedzik, the Deputy Mayor of Ostrava Dalibor Madej, and the Dean of the Faculty of Civil Engineering at
the VŠB Technical University, Darja Kubečková Skulinová.
Delegates will include representatives not only from the MS Region but also from the South Moravian Region and CzechInvest
- offering a chance to intensify cooperation and share experience of
brownfields development. You are all cordially invited to attend.
Registration is via the RDA's website (www.arr.cz). Participation is
free of charge.
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