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Vyhlášené výzvy do globálních grantů MS kraje v rámci
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (2. kolo výzev)

Vzdělávání pomůžou evropské zdroje
European funds to support education

Calls for global grant projects in the M-S Region as part
of OP Education for Competitiveness (round 2)

Moravskoslezský kraj obdrží největší podíl ze všech krajů
M-S Region to receive more than other regions
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Miliarda na oživení ekonomiky
A billion to revive the economy
Zdroje na vyvedení regionu z ekonomických obtíží
Funds to life the Region out of economic difficulties

oblast podpory 1.1
area 1.1

191 projektů
191 projects

1.046,5 mil. Kč
CZK 1,046,500,000

oblast podpory 1.2
area 1.2

62 projektů
62 projects

259,0 mil. Kč
CZK 259,000,000

oblast podpory 1.3
area 1.3

56 projektů
56 projects

290,5 mil. Kč
CZK 290,500,000
Zdroj: MS kraj / Source: M-S Region

Vzdělavatelé chytili příležitost

Educators seize the opportunity

Moravskoslezský kraj ukončil druhé výzvy k předkládání žádostí
o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost (OPVpK).

The Moravian-Silesian Region has just ended the second call for
projects to be funded via the Operational Programme Education
for Competitiveness.

Ž

A

adatelé z řad všech typů škol a organizací aktivních v oblasti vzdělávání využili šanci pokusit se získat finance např. na
zvyšování kvality ve vzdělávání, podporu rovných příležitostí, ale
také na další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení.
O finance z těchto globálních grantů se ucházejí především školy
a školská zařízení, vysoké školy, právnické osoby působící ve
vzdělávání a kariérovém poradenství, obce, města aj. Jejich zájem
byl obrovský, o čem svědčí nejen počet žádostí, které Moravskoslezský kraj obdržel, ale také celková suma finančních prostředků,
o které žadatelé ve svých projektech žádají. V 308 předložených
projektech se celkem žádá o 1,6 miliardy korun, přičemž alokace
určená pro tuto výzvu je více než trojnásobně nižší, a to 540 miliónů korun.
"Minimální výše dotace pro jeden projekt je 400 tisíc korun,
horní hranice finanční podpory nesmí přesáhnout 25 miliónů
korun. Již nyní je možno říct, že žadatelé využívali obou těchto
finančních hranic v maximální možné míře - naleznou se projekty, které se pohybují nad spodní hranici, ale taktéž je velké množství projektů nad 20 mil. Kč. Dotace má být žadatelům poskytnuta do výše 100 % způsobilých výdajů projektu," sdělil Marian
Lebiedzik, náměstek hejtmana kraje pro ekonomický rozvoj.

pplicants from all types of schools and educational institutions seized the opportunity to access funding for projects
focusing on improvements to the quality of education, support
for equal opportunities, and the provision of further education
for educational workers and teachers. These global grants can be
accessed by primary and secondary schools, universities, companies providing training and careers counselling, towns and municipalities. The level of interest was huge, with 308 projects submitted by a wide range of applicants. The total sum of funding
applied for by all the projects together exceeds CZK 1.6 billion.
Demand far outstrips supply in this case: the total funding available is CZK 540 million crowns, around a third of what was
applied for.
Marian Lebiedzik, Deputy Regional President for economic
development, gives more details: "The minimum subsidy for each
project is CZK 400,000; the maximum is 25 million. But we already know that most of the applicants have made full use of the
available funding - there are a few projects which fall under the
minimum level, but there are also many over CZK 20 million.
The subsidy should be provided in full - that is, 100% of the eligible expenditures per project."

EDITORIAL

Vážení čtenáři,
v období krize nepomůže "malovat" černé scénáře,
ale odvážně a kreativně hledat nové cesty k rozvoji a posilování ekonomiky regionu. Jednou z těchto vizí je, aby se Moravskoslezský kraj stal vedle
průmyslové také znalostní základnou ČR. Vedení
kraje si uvědomuje význam inovačního podnikání
i vysokého znalostního potenciálu regionu. Proto pověřilo Agenturu pro regionální rozvoj zpracováním Regionální inovační strategie, jejímž cílem bude
vymezit směřování krajských politik v oblasti inovací a podpořit vztahy mezi
vzdělávacími institucemi, vědecko-výzkumnými organizacemi a podnikatelskými subjekty či jejich seskupeními - klastry. Jde o vytvoření takového prostředí v kraji, kde bude přikládána náležitá péče a podpora těm nejcennějším hodnotám pro rozvoj konkurenceschopnosti na bázi inovací. Jsou to
důvěra a spolupráce, kreativita a invence a v neposlední řadě realizační síla.
Bez realizace a komercializace výsledků výzkumu a vývoje je totiž slovo konkurenceschopnost prázdným pojmem. Potvrdil to workshop ClusterForum
pro inovace, který ARR uspořádala v březnu v Praze. Zásadní pomocí veřejného sektoru je vytváření podmínek pro stimulaci vzniku nových hodnot. To
vyžaduje vysokou úroveň vzdělávání, rozvoj lidských zdrojů, znalost skutečných priorit kraje, pomoc začínajícím s inovačním záměrem v podnikání.
Dobrou zprávou je, že těch, kteří si nastavili novátorský pohled na svět i podnikání, není v našem regionu málo a že jejich podpora přináší výsledky. To,
že naše firmy v inovacích také nezaostávají, ukáže letošní ročník konference Značky v regionu. Obecně lze říci, že výzkum, vývoj a inovace - budou-li
dále systematicky podporovány - mají v Moravskoslezském kraji ambici být
tím nejdůležitějším směrem rozvoje.
Pavla Břusková, generální ředitelka a předsedkyně představenstva Agentury
pro regionální rozvoj, a.s.

Dear Readers,
At a time of economic crisis it is no use coming out with gloomy predictions
- instead, it is essential to seek new, bold, creative ways of strengthening the
Region's economy. One of our visions is to transform the Moravian-Silesian
Region into not just the main industrial base, but the knowledge powerhouse of the Czech Republic. The Region's leaders are well aware of the importance of innovative enterprise and the Region's great knowledge potential.
The RDA is now creating a Regional innovation strategy which will lay out
a route map for innovation and strengthen the links between educational
institutions, research organizations and companies - including clusters. The
aim is to create an environment which will support the most important values for the development of competitiveness via innovation. These values are
trust, cooperation, creativity, invention, and implementation capacity. Without implementing and commercializing the results of R&D, 'competitiveness' is just a word. This was the unanimous conclusion of the participants
at the RDA-organized ClusterForum workshop held in Prague this year. The
key role of the public sector is to create conditions which stimulate new values. This requires a high standard of education, development of human resources, knowledge of the true priorities of the Region, and support for innovative start-ups. The good news is that plenty of people in our Region share this
innovative vision, and that this kind of support has already brought positive
results: our strong culture of innovation will be also clearly visible at the conference Brands in the Region. Research, development and innovation - if systematically supported - will become the main future direction of development
in the Moravian-Silesian Region.
Pavla Břusková, CEO and Chair of the Board of Directors, RDA
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KALENDÁŘ ARR

RDA CALENDAR

DUBEN 2009

APRIL 2009

23. - 24. dubna 2009, Univerzita Tomáše
Bati ve Zlíně
Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce
a praxi
Mezinárodní vědecká konference zaměřená na
poznatky včetně možností jejich aplikace
v pedagogickém procesu i podnikatelské praxi.
Informace: david.pawera@arr.cz

23 - 24 April 2009, Tomáš Baťa University,
Zlín
Finance and performance of firms in
science, education, and practice
International conference focusing on new
theoretical knowledge and its application
in education and commercial practice
Information: david.pawera@arr.cz

27. dubna 2009, Lichtenštejnský palác,
Praha
Námořní klastry ve vnitrozemských státech
Konference pořádaná v rámci českého předsednictví EU o rozvoji námořního průmyslu
ve vnitrozemských státech na bázi klastrové
spolupráce.
Informace: david.pawera@arr.cz

27 April 2009, Lichtenštejnský palác,
Prague
Maritime clusters in non-coastal countries
Conference held as part of the Czech Presidency
of the EU, focusing on the development of maritime industries in non-coastal countries via
cluster-based cooperation
Information: david.pawera@arr.cz

28. duben 2009, Hotel Imperial, Ostrava
Značky v regionu 2009
Odborná marketingová konference mapující
značky, které přispívají k budování image
regionu.
Informace: ludmila.placova@arr.cz

28 April 2009, Hotel Imperial, Ostrava
Brands in the Region 2009
Conference of marketing professionals mapping the brands which help build the Region's image
Information: ludmila.placova@arr.cz

27. - 28. dubna 2009, Ostrava
Odpady 21
9. ročník mezinárodní konference ke koncepcím, legislativě, technologiím a investicím
v odpadovém hospodářství středoevropských zemí.
Informace: www.msunion.cz a www.fite.cz

27 - 28 April 2009, Ostrava
Waste 21
9th international conference on concepts,
legislation, technology and investment in
waste management in Central European
countries
Information: www.msunion.cz, www.fite.cz

KVĚTEN 2009

MAY 2009

7. května 2009, Úřad práce Frýdek-Místek
Byznys klub
Seminář pro zájemce o zahájení podnikatelské činnosti.
Informace: www.khkmsk.cz

7 May 2009, Frýdek-Místek Job Centre
Business Club
Seminar for members of the public considering starting up a business
Information: www.khkmsk.cz

26. - 28. květen 2009, Vídeň
REAL VIENNA
3. ročník mezinárodního veletrhu zaměřeného na oblast komerčních realit a investic.
Informace: tomas.fiedler@arr.cz

26 - 28 May 2009, Vienna
REAL VIENNA
3rd annual international exhibition and trade
fair of commercial real estate and investment
Information: tomas.fiedler@arr.cz

ČERVEN 2009

JUNE 2009

9. června 2009, Sanatoria Klimkovice
Kongres starostů a primátorů
15. ročník celokrajského kongresu pro města
a obce, pořádá Sdružení pro rozvoj MS
kraje.
Informace: www.msunion.cz

9 June 2009, Klimkovice Sanatorium
Congress of Mayors
15th annual Region-wide conference organized by the Union for the Development of the
MSR
Information: www.msunion.cz

11. června 2009, Ostrava
Brownfields v Moravskoslezském kraji
Odborná konference zaměřená na problematiku nevyužitých lokalit v MS kraji.
Informace: jiri.voznak@arr.cz

11 June 2009, Ostrava
Brownfields in the M-S Region
Conference of experts on brownfield areas
in the Moravian-Silesian Region
Information: jiri.voznak@arr.cz
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INTERVIEW

Vzdělávání pomůžou evropské zdroje

European funds to support education

Pro udržení dlouhodobé konkurenceschopnosti kraje je nezbytná
podpora vzdělávání a zvyšování jeho úrovně. Podle Věry Palkové,
náměstkyně hejtmana pro školství, tomu pomohou prostředky
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

In order to maintain long-term competitiveness in the Region, it is
essential to support and improve education and training. Věra Palková,
Deputy Regional President for education, gives details of EU funding
from the Operational Programme Education for Competitiveness.

Kam budou finanční prostředky směřovat a v jaké budou výši?
Budou určeny na projekty týkající se rovných příležitostí dětí
a žáků včetně těch se speciálními vzdělávacími potřebami, na další
vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení a na zvyšování kvality ve vzdělávání. Pro celou Českou republiku je
vyčleněno 14 mld. Kč, přičemž Moravskoslezský kraj
obdrží největší podíl ze všech krajů, a to 2,1 mld. Kč
na celé programové období 2007 - 2013. V rámci
první výzvy kraj rozdělil 263 mil. Kč, na druhou
výzvu, u které skončil termín pro předkládání projektů, je vyčleněno 540 mil. Kč.

Where will this funding be targeted, and how much money is involved?
The funding will go to projects supporting equal opportunities for students and children (including those with special needs), further education of teachers and education workers, and other improvements to the
quality of education. The Czech Republic will receive
CZK 14 bn, and our Region will have access to the largest sum of all - CZK 2.1 billion for the programming
period 2007 - 2013. The Region has already distributed CZK 263 million for the first call; a total of 540
million has been set aside for the second call (the submissions deadline has now passed).

V obou výzvách byl velký převis poptávky
In both calls, demand far exceeded supply.
žadatelů. Překvapilo vás to?
Was that a surprise?
Nepřekvapilo. Těší mě, že vzdělávací zařízení
Not at all. I am pleased that educational institutions
mají zájem zvyšovat kvalitu a chtějí využít jedinečwant to improve their quality and make use of this
nou příležitost. Vysoký zájem je ovšem i výsledkem
unique opportunity. The high level of interest is also
Věra Palková
systematické přípravy vzdělavatelů, kterým při přía tribute to the systematic work of our education
pravě pomáhali jak samotní pracovníci oddělení strukturálních
workers, who were helped at the project preparation stage by the Regifondů Krajského úřadu, tak i networkingových aktivit některých
on's Department of Structural Funds and also by the networking actiorganizací s celokrajskou působností, které zastřešily projekty většívities of some organizations which combined individual projects into
ho množství škol.
joint presentations.
A jaký bude další postup a kdy by úspěšní žadatelé mohli
dostat první peníze?
Probíhá první fáze hodnocení projektů, konečné rozhodnutí
o přidělení finanční podpory na daný projekt bude mít zastupitelstvo kraje, jež zasedne koncem měsíce září. Snahou MS kraje bude
proplatit první zálohové prostředky žadatelům ještě v letošním roce
tak, jak tomu bylo u úspěšných projektů z prvních výzev, které se
již realizují.

What happens next, and when will successful applicants get the
first funds?
Currently the process is at the first project evaluation stage. The
final decision on allocation of funds will be taken by the Regional
Assembly at its session towards the end of September. The Region
aims to make the first advance payments before the end of this year
- as was the case with the successful applications for the first calls,
which are now being implemented.

Den tvůrčích činností

Day of Creative Activities

V prostorách auly Ostravské univerzity v Ostravě se 17. března 2009
uskutečnil již třetí ročník Dne tvůrčích činností.

On 17 March 2009, the University of Ostrava hosted the third annual
Day of Creative Activities.

A

T

kce se konala pod záštitou hejtmana Jaroslava Palase a rektora Ostravské univerzity Jiřího Močkoře. Studenti, doktorandi a mladí pracovníci výzkumu a vývoje, kteří získali dotaci MS kraje, prezentovali výsledky výzkumů ve dvou kategoriích: realizované Tvůrčí činnosti a Mobility. Hejtman předal třem nejlepším v obou
kategoriích Cenu hejtmana. Vítězem kategorie
Tvůrčí činnosti se stal Miroslav Rosmanit, jehož
projekt měl za cíl prezentovat výsledky dosažené ve
výzkumu jedné z dílčích oblastí návrhu tenkostěnných za studena tvarovaných konstrukcí. Prvenství
v kategorii Mobility získal František Karlický za
projekt z teoretické chemické fyziky. Den tvůrčích
činností je vyústění programu Podpora mobilit studentů a mladých pracovníků výzkumu a vývoje na rok 2008, který
vyhlásila rada kraje. MS kraj na program vyčlenil 1.750.000 Kč.

he event took place under the auspices of the Regional President Jaroslav Palas and the Rector of the University of Ostrava
Jiří Močkoř. Students and young R&D workers presented the results of their research projects funded
by the Region. The presentations fell into two categories: creative activities and mobilities. The Regional President presented awards to the three best
students in each category. The winner of the prize
for creative activities was Miroslav Rosmanit, who
presented his research into the design of thin-walled
cold-formed structures. The best presentation in the
mobility category was given by František Karlický
and reported on a project in theoretical chemical
physics. The Day of Creative Activities is part of the
Region's CZK 175,000,000 programme to support mobility among
students and young R&D workers in 2008.
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PROFILY PODNIKŮ

COMPANY PROFILES

Prosvětlená a "zelená" Nordica

Daylight and "green" Nordica

Nová kancelářská budova Nordica Ostrava je umístěna v okrajové
části městského historického jádra Ostravy mezi ulicemi
Českobratrská a Soukenická.

Newly completed office complex Nordica Ostrava is located in
the periphery of the historical core center of Ostrava between
streets Českobratrská and Soukenická.

T

edmipodlažní objekt s pronajímatelnou plochou přibližně 12 000 m2
disponuje dvěma patry podzemních garáží a prostorem pro restauraci v přízemí. Pro budovu je typický kompaktní tvar s vyváženým
poměrem zasklení a pevné fasády. Izolace obvodového pláště i střechy je oproti normě zesílena a důsledně
a systémově jsou vyřešena místa možných
tepelných mostů. Vnější stínící žaluzie ovládané senzory redukují zbytečné tepelné zisky
budovy. Prosvětlené atrium a vyvážená velikost oken zajišťují její přirozené vnitřní
osvětlení. Ventilační systém je navržený pro
pomalé proudění vzduchu a malé tlakové
ztráty s účinnou rekuperací tepla. Podzemní
parkoviště jsou ventilována a temperována
vzduchem odváděným z kancelářských prostor. Centrální systém chlazení využívá účinné agregáty a volné chlazení venkovním vzduchem. Zdrojem pro vytápění je centrální zásobování teplem a propracovaný řídicí systém (BMS) zajišťuje optimální funkci všech technologií. "Naše kancelářská budova Nordica jako
první v České republice získala certifikát GreenBuilding za energetickou úsporu. Na základě výpočtů ČVUT spotřebovává o 30 %
méně energie, než vyžadují české normy. Nordica a všechny naše
budoucí projekty v ČR budou šetřit energii. Naším plánem je, aby do
roku 2010 všechny naše kancelářské projekty šetřily až 40 % energie
proti českým normám," prohlásil ředitel Skanska Property Czech
Republic Rikard Henriksson.
Další informace: www.nordicaostrava.cz

S

he seven-floor property with rentable area of approximately
12,000 m2 has two underground garage floors and restaurant
on the ground floor. The building is characterized by its compact
shape with a balanced share of glass and wall facade. Curtain wall
and roof insulation is thicker than required
by standards and potential thermal bridges
are thoroughly and systematically resolved.
External blinds controlled by sensors for
heat reduce redundant heat gains. Internal
atrium together with balanced windows
sizes provide natural daylight. Central ventilation system is designed for low speeds and
low pressure drops with efficient heat recovery. Underground parking lots are ventilated and tempered by exhaust air from the
office area. Central cooling system uses efficient aggregates and free
cooling by external air. District heating is used as a main source of
heat and the Building Management System (BMS) controls optimal
operation of all equipment and technologies. "Our office building
Nordica has been awarded GreenBuilding certificate, as the first
one in Czech Republic, to be energy efficient. It consumes 30% less
energy compared to Czech norms based on the calculations done
by CVUT. Nordica and all our future projects will save energy - by
2010 we plan that all our office projects save up to 40% of energy
compared to Czech norms, stated Rikard Henriksson, CEO of
Skanska Property Czech Republic.
Information: www.nordicaostrava.cz

Materiálový a metalurgický výzkum

Material and metallurgical research

Společnost MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o
v současné době zabezpečuje výzkumnou a vývojovou činnost
v oboru metalurgie a materiálového inženýrství.

The company MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o.
(Material and Metallurgical Research) carries out research and development activities in the metallurgy and materials engineering areas.

S

T

polečnost se sídlem v Ostravě a s celonárodní působností
provádí komplexní výzkum nových kovových materiálů
a zkoušení materiálových vlastností ocelí a slitin v akreditovaných laboratořích. Realizuje výzkum a servisní
činnost v oblasti chemických analytických
metod, provádí autorizovaná měření emisí a dodává formou na
klíč zařízení pro měření emisí. Provádí speciální technologická
měření ke snížení energetické náročnosti a ekologické zátěže
výrobních procesů a výzkum a vývoj nových technologií pro
oblast zpracování odpadů. Společnost se rovněž aktivně zapojuje do spolupráce s veřejnými a výzkumnými institucemi. Společně s Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava
bude v roli partnera předkládat projekt Regionální materiálově
technologické výzkumné centrum v rámci první výzvy Operačního programu EU Výzkum a vývoj pro inovace.Společnost je člen
skupiny TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. a má statut „Výzkumná
organizace" dle Rámce společenství EU.
Další informace: www.mmvyzkum.cz
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he company is based in Ostrava and is active throughout the
Czech Republic in researching new metallic materials and testing the material characteristics of steels and alloys in accredited
laboratories. The company also provides research
and services in chemical
analysis, carries out authorized measurement of emissions, and provides ready-made measuring equipment. Special technological measurements are carried out
in order to reduce the energy demands and ecological burden of production processes, and the company's R&D activities also focus on
new waste processing technologies. The company is actively involved
in cooperation with public research institutions, and is a partner of
the VŠB-Technical University of Ostrava in the planned project for
a Regional Material Technology Research Centre as part of the
EU's Operational Programme Research and Development for Innovation. The company is a member of the TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY,
a.s. group (Třinec Ironworks) and owns legal statute „Research organization" given by the Framework of European Community.
Information: www.mmvyzkum.cz
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KRAJSKÝ ÚHEL POHLEDU

REGION’S POINT OF VIEW

Lidské zdroje: faktor rozvoje

Human resources - a factor in development

Každý člověk je nositelem významného výrobního faktoru - práce bez kterého by jakákoliv ekonomická aktivita nebyla možná.

Each person is a bearer of an important production value - work without which no economic activity would be possible.

L

H

Kariéra 2009+ aneb Rozdíl je v lidech

Career 2009+ or People Make the Difference

Jak zintenzívnit spolupráci mezi vysokými školami, soukromými firmami a veřejným sektorem, a jak zvýšit flexibilitu jednotlivců i organizací,
to byla hlavní témata mezinárodní konference KARIÉRA 2009+.

This year's international conference Career 2009+ explored ways of
strengthening cooperation among universities, business and the private sector and increasing flexibility in individuals and organizations.

D

T

idské zdroje a s nimi související lidský kapitál tak lze považovat za
uman resources and human capital can be considered among
jeden ze základních faktorů ekonomického rozvoje a prosperity
the key factors in economic development and prosperity both
nejen zemí, ale také regionů. To platí především v podmínkách, kdy
at the national and regional levels. This is particularly true at a time
světová ekonomika prochází velmi dynamickým vývojem, který je
when the global economy is undergoing a dynamic process of devevšak téměř vždy doprovázen zvyšujícími se požadavky na znalosti člolopment amid constantly increasing demands for knowledge and flevěka a jeho flexibilitu. Dnes tolik populární koncept
xibility of the workforce. The modern concept of
"znalostních" ekonomik, ke kterému chce směřovat
the 'knowledge economy' - which currently reprei Česká republika, je postaven právě na vysoké kvasents a key goal for the Czech Republic - is based on
litě lidského kapitálu. Uvedené skutečnosti kladou
a high quality of human capital. This not only planové nároky nejen na člověka samotného, ale také
ces new demands on individuals, but also requires
na subjekty garantující adekvátní kvalitativní úroeducation and training providers to guarantee
veň vzdělávací soustavy a dostupnost vzdělání.
a high quality of accessible services. An effective
Efektivní vzdělávací soustava musí nabízet možnost
education system must offer the opportunity to
získat takové vědomosti, znalosti a dovednosti,
acquire knowledge and skills which will assist indikteré u jednotlivců budou posilovat adaptabilitu na
viduals to become more adaptable to the rapidly
rychle se měnící podmínky na trhu práce a tím
changing demands of the labour market, helping
i zvyšovat jejich uplatnitelnost. Je proto pochopitelthem to increase their employability. This is why
né, že vzdělání a jeho podpora je v centru pozoreducation and training are at the centre of attention
nosti nejen národních vlád, ale také EU, která vyčleof national governments and the EU, which has set
Marian Lebiedzik, náměstek hejtmana MS
nila na rozvoj vzdělávacích aktivit pro programovaaside a large volume of funding to support educatikraje / Deputy to the President
cí období 2007-2013 nemalé finanční prostředky, na
on-related projects in the programming period
of the M-S Region
jejichž čerpání se mohou podílet v rámci Operační2007-2013. These funds are available through the
ho programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost i subjekty v našem
Operational Programme Education for Competitiveness, and can be
kraji. Zodpovědnosti za rozvoj lidských zdrojů se nezříká ani Moravaccessed by institutions within this Region. The Moravian-Silesian
skoslezský kraj, který hodlá v příštích letech nejen výrazně zkvalitnit
Region itself is also contributing to the development of human resourmateriální zabezpečení školských zařízení v jeho vlastnictví, ale také
ces, and in the coming years it plans to fund major material investv daleko větší míře podpořit rozvoj vysokého školství a vědeckoments in its educational facilities, as well as placing more emphasis on
výzkumné činnosti v našem regionu.
supporting universities and research activities throughout the Region.

ruhý ročník KARIÉRY 2009+ se uskutečnil 10. - 12. března
2009 v prostorách VŠB-TU Ostrava. Součástí akce byl tradiční Veletrh pracovních příležitostí, na který se přihlásilo více než 80
zaměstnavatelů. Podle Jaromíra Gottvalda, prorektora pro rozvoj VŠB-TU
Ostrava a hlavního garanta projektu, to
byl jasný signál, že i v současné situaci
existuje celá řada firem, které mají zájem
o kvalifikované a kompetentní studenty.
Účastníci konference v této souvislosti diskutovali o tzv. "competence-based education" neboli vzdělávání založeném na kompetencích. "Moravskoslezský kraj je jedním z průkopníků této cesty,
a výsledkem je, že se k nám jezdí učit odborníci na vzdělávání z celé
Evropy," konstatoval Zdeněk Karásek, ředitel společnosti RPIC-ViP
a spoluorganizátor konference.
Klíčový projev pronesl profesor Rudolf Haňka z Cambridgeské
univerzity, který hovořil mimo jiné o tzv. "cambridgeském fenoménu": Trinity College založila v roce 1970 Cambridge Science Park
a za 15 let vzniklo v okolí 280 technicky zaměřených firem s 20 000
zaměstnanci.

he second annual Career 2009+ conference took place on
10 - 12 March at the VŠB-Technical University of Ostrava. The
event also included the Job Opportunities Exhibition, featuring
over 80 employers. According to Jaromír Gottvald, Vice-Rector for Development and the project coordinator, the
excellent levels of attendance sent
a clear signal that even in a recession,
many companies are still interested in
competent and well-qualified students.
Discussions focused on 'competence-based education'. Zdeněk
Karásek, director of the company RPIC-ViP and co-organizer of the
conference, explains: "The Moravian-Silesian Region is a pioneer in
this type of education - and many educationalists from all over
Europe come here to learn about competencies."
The keynote speech was given by Professor Rudolf Haňka from
Cambridge University, who spoke of the 'Cambridge phenomenon'.
In 1970 Trinity College founded the Cambridge Science Park. Within 15 years a total of 280 technology companies had been started
up in the area, employing over 20,000 people.
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KLASTRY

CLUSTERS

Klastry mohou být recept na krizi

Clusters may be a recipe for the crisis

Podniky a podnikatelé propojení v oborových sdruženích, takzvaných
klastrech, mají větší šanci překonat recesi ekonomiky. Podmínkou je,
že neukončí vývojové aktivity, budou pokračovat ve spolupráci
s vědeckými pracovišti a nerezignují na inovace.

Businesses linked together in sector-specific associations known as
clusters have a better chance of overcoming economic recession - on
condition that they do not stop their R&D activities, but continue to support innovation and cooperate closely with scientists and researchers.

V

Praze se na tom v polovině března shodli účastníci workshopu ClusterForum pro inovace, který se konal v rámci Evropského roku tvořivosti a inovací ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Ministerstvo určilo na podporu klastrů
a technologických základen 5 miliard korun
v rámci Operačního programu Podnikání
a inovace. "Asociace klastrů jsou v zahraničí významnými a respektovanými partnery,
které Evropská komise doporučuje členským zemím jako účinný nástroj regionálního rozvoje a posilování konkurenceschopnosti. Setkáváme se s tím, že klastry
v tuzemsku zatím dostatečně nevyužívají
příležitostí ke spolupráci v Evropě a že
o našich klastrech je v zahraničí nízké povědomí. V tom má významnou roli sehrát
právě vznikající Národní klastrová asociace," uvedla generální ředitelka Agentury pro regionální rozvoj Pavla Břusková.
"V době současné vyhrocené ekonomické situace má klastrový
přístup k hospodářskému rozvoji větší význam než obvykle. Veřejný sektor může lépe zacílit a efektivněji uplatnit své dotační prostředky. Na podnikové úrovni inovační klastry usnadňují vyšší specializaci, firmy se mohou více zaměřit na vlastní silné stránky,"
uvedl uznávaný odborník Ifor Ffowcs-Williams z Nového Zélandu.
Na pořádání se podílela ARR společně s Technologickým centrem AV, Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, Národní klastrovou
asociací ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu.

T

Regionální inovační strategie

Regional innovation strategy

Moravskoslezský kraj je jeden z těch krajů ČR, který disponuje
strategickým dokumentem určujícím směřování inovační politiky
ještě z dob před vstupem ČR do EU.

The Moravian-Silesian Region is one of the Czech regions which
already had a strategic document setting out innovations policy
before the Czech Republic's accession to the EU.

P

B

rotože od vzniku dokumentu v roce 2003 nedošlo k jeho úpravám a jeho implementace byla velice omezená, byla Agentura
pro regionální rozvoj, a.s. pověřena zpracováním nové Regionální
inovační strategie. Celý proces její tvorby
potrvá do dubna 2010. Tato doba umožní
zpracovateli důkladně dokument připravit
včetně jeho veřejného projednání se všemi
relevantními aktéry. Cílem dokumentu je
identifikovat inovační potenciál Moravskoslezského kraje a určit rozvojové priority, které umožní efektně využívat finanční podpory zejména z Operačního programu výzkum a vývoj pro inovace. Zpětnou vazbu od
zástupců vedoucích členů krajské samosprávy, přestavitelů velkých
měst a podniků a akademické sféry zajistí Odborná skupina pro inovace, jejíž první setkání se na ARR uskutečnilo 6. dubna 2009. Do
doby, než bude Regionální inovační strategie dokončena, budou
hlavní směry inovační politiky Moravskoslezského kraje vytýčeny ve
stejnojmenném dokumentu, který bude předložen ke schválení
v rámci nejbližšího zasedání zastupitelstva kraje.
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his was the unanimous conclusion of the ClusterForum for Innovations workshop, held in Prague in mid-March as part of the
European Year of Creativity and Innovation in conjunction with the
Czech Ministry of Industry and Trade. The Ministry has channelled
CZK 5 bn to clusters and technology bases
as part of the Operational Programme
Enterprise and Innovation. RDA Director
Pavla Břusková explains: "In other countries
clusters are important and respected partners - the European Commission recommends that member states use them as an
effective tool to stimulate regional development and increase competitiveness. In this
country, not all clusters take full advantage
of the opportunity to create links with other
European countries, and Czech clusters are
often not well-publicized abroad - but the newly formed National
Association of Clusters aims to change this."
Ifor Ffowcs-Williams, a renowned expert on clusters from New
Zealand, adds: "In the current economic crisis, the cluster-based approach to economic development is even more important than usual.
It helps the public sector to make more effective and targeted use of
funding. Clusters also help companies to specialize and focus more
on their uniquely strong points." The workshop was co-organized by
the RDA, the Czech Republic Academy of Sciences Technology
Centre, Tomáš Baťa University in Zlín, the National Association of
Clusters, and the Ministry of Industry and Trade.

ecause the document has not been revised since 2003 and its
implementation was very limited, the Regional Development
Agency (RDA) was tasked with producing a new document: the
Regional Innovation Strategy. The entire
process will be completed in April 2010;
this period enables the RDA to make thorough preparations including consultation
with all relevant players. The aim of the
document is to identify the innovation
potential of the Region and to map out the
development priorities which will enable the effective use of funding
from the Operational Programme Research and Development for
Innovation. The RDA received valuable feedback from Regional
government, representatives of large towns and companies, and the
academic sphere at the first meeting of the Expert Group for Innovation, which took place on 6 April. Until the Regional Innovation
Strategy is completed, the main focus of the Region's innovation
policy will be guided by a document of the same name which is set
to be approved at the next session of the Regional Assembly.
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REGIONÁLNÍ ROZVOJ

REGIONAL DEVELOPMENT

Vyšší dotace pro města a obce

Higher subsidies for regional development

Moravskoslezský kraj má v oblasti regionálního rozvoje pro obce
a města v dotačních programech v tomto roce připraveno
154,4 miliónu korun, což je dvojnásobek loňské částky.

The Moravian-Silesian Region has available a total of CZK 154.4
million of regional development funding for towns and municipalities - twice the sum which was on offer last year.

V

edení kraje s těmito programy seznámilo na 120 starostů na
4. ročníku akce Setkání se starosty měst a obcí. Dozvěděli se rovněž informace o aktuálních možnostech čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie.
Setkání pořádala ARR ve spolupráci s MS
krajem.
Zvýšení objemu finanční podpory menším obcím a městům je jednou z priorit nového vedení kraje. "Jejich investiční aktivity přinášejí významný multiplikační efekt pro další
rozvoj regionu. Jsou základem pro dlouhodobou a udržitelnou prosperitu," uvedl Marian
Lebiedzik, náměstek hejtmana pro ekonomický rozvoj. Přehled dotačních programů je
jednoduše dostupný na internetových stránkách kraje a na jednotlivých odborech krajského úřadu. Obce a města
se v letošním roce mohou ucházet o krajské dotace z celkem čtyř programů: Program na podporu obnovy a rozvoje venkova MS kraje, Program na přípravu projektové dokumentace, Program na zvýšení
absorpční kapacity obcí a měst do 10 tisíc obyvatel a Úprava lyžařských běžeckých tras v MS kraji pro zimní sezónu. Dále byly vyhlášeny výzvy do Globálních grantů v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, ve kterých je k dispozici dalších 540 miliónů korun.

T

Miliarda na oživení ekonomiky

A billion to revive the economy

MS kraj je připraven vynaložit více než miliardu korun na vyvedení
regionu z ekonomických obtíží vyvolaných globální krizí.

The M-S Region is prepared to spend over a billion crowns to revitalize the
Region's economy in the face of the global financial and economic crisis.

P

R

řibližně 450 milionů korun chce vedení kraje vydat ze svého
rozpočtu. Dalších zhruba 500 milionů korun poputuje do ekonomiky díky urychlení krajských projektů financovaných z evropských zdrojů. "Mimo to rozšíříme a urychlíme plán čerpání prostředků z regionálního operačního programu, z něhož mohou k úspěšným žadatelům
odejít v součtu až dvě miliardy korun. Díky
tomu bychom do ekonomiky letos a příští
rok dodatečně umístili tři miliardy korun.
Vše na infrastrukturu a rozvojové a inovační projekty," uvedl na setkání s regionálními
partnery z veřejného i privátního sektoru,
které organizovala ARR, náměstek hejtmana pro ekonomický rozvoj Marian Lebiedzik. Kraj hodlá využít několika typů nástrojů, jak ekonomice pomoci. Zahájen byl program podpory tzv. absorpční kapacity obcí, tedy poskytování dotací na akce měst a obcí do 10 tisíc obyvatel, které budou následně
profinancovány z Evropské unie. Na tyto výdaje je v krajském rozpočtu vyčleněno 100 milionů korun.
Se zrychleným investováním počítá i samotný MS kraj. Zrychlí
přípravu projektů a jejich podání tak, aby jejich realizace začala již
letos. V případě úspěchu by se tak do regionu ve zkrácených termínech dostalo zhruba 630 milionů korun.

he Region's leaders informed 120 mayors about this programme
at the 4th annual Meeting of Mayors. Delegates were also given
more information about current opportunities to access EU structural funds. The meeting was organized by the
RDA and the Moravian-Silesian Region.
This increase in subsidies to smaller towns and
municipalities is in line with the priorities of
the Region's new leadership. Marian Lebiedzik, the Deputy Regional President for economic development, explained: "Such investments bring important multiplying effects for
the future development of the Region, and
represent the best basis for sustainable longterm prosperity." An overview of the subsidy
programme is published on the Region's website and is available from the Regional authority. This year, the subsidies
will be provided through four programmes: Revitalization and development of rural areas, Preparation of project documentation, Increasing
absorption capacities of towns and municipalities with under 10,000
inhabitants, and Reconstruction of cross-country skiing routes for the
winter season. Calls for global grant projects have also been published as
part of the Operational Programme Education for Competitiveness;
a total of CZK 540 million is available.

egional leaders plan to free up around CZK 450 million from
the Region's budget. A further 500 million will be injected into
the economy via Regional projects funded by the EU. Marian Lebiedzik, Deputy Regional President for economic development,
expanded on this idea at a meeting of Regional public-sector and private-sector partners organized by the RDA: "We will also
expand and speed up our use of Regional
Operational Programme funding, which will
potentially provide up to CZK 2 billion.
With this sum, we could inject around CZK
3 billion into the Regional economy this
year and next year - all on infrastructure,
development and innovative projects." The
Region plans to make use of a range of tools
to boost the economy. It has launched a programme to increase the absorption capacity of municipalities which
will provide subsidies to towns and villages with up to 10,000 inhabitants; these funds will be repaid by the European Union. The Region has earmarked CZK 100 million for these expenditures.
The Region itself also intends to speed up its investment programmes - preparing and submitting projects so that they can be
launched before the end of this year. This could potentially attract
a further CZK 630 million to the Region.
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ÚSPĚŠNÝ PROJEKT

SUCCESSFUL PROJECT

JOB AIR - CEAM má plné kapacity

JOB AIR - CEAM at full capacity

Opravárenské a servisní centrum společnosti JOB AIR - CENTRAL
EUROPE AIRCRAFT MAINTENANCE, a.s. rok po otevření dosáhlo
rekordního naplnění kapacit.

A year after opening, the JOB AIR - CENTRAL EUROPE
AIRCRAFT MAINTENANCE service and maintenance centre has
reached full capacity.

V

mošnovském hangáru jsou jak letadla typu BOEING 737, tak
i menší stroje SAAB 340 a SAAB 2000. "V součtu s dosavadními zakázkami to znamená, že jsme překročili hranici 60 servisovaných
strojů. To je číslo, na které jsme se chtěli v první fázi činnosti centra
dostat," uvedl Daneš Zátorský, předseda
dozorčí rady JOB AIR - CEAM. Dosažení
kapacitních limitů, které si společnost určila
pro první rok fungování, potvrdilo deklarované kvality a může rozšířit aktivity o oprávnění pro servis a údržbu dalších typů letadel,
a to především BOEINGU 757. Firma se
během roční činnosti servisního centra stala
smluvním partnerem mnoha renomovaných
leteckých a leasingových společností. Naposledy ohlásila podpis kontraktu s GE Commercial Aviation Services ze skupiny General Electric, která je největším globálním poskytovatelem leasingu
a finančních produktů k nákupu a provozování civilních letadel. Pravidelně do Mošnova létají na standardní předepsanou údržbu stroje
společností Travel Service, Poljot a SKY EUROPE. Mezi významné
klienty JOB AIR - CEAM patří i společnost Air Berlin, která je jedním
z největších nízkonákladových leteckých přepravců s domovským
letištěm v Evropě.
Centrum JOB AIR - CEAM, které patří do holdingu Geofin, je největším údržbovým a servisním střediskem pro letadla ve střední
a východní Evropě. Přímo ve firmě pracuje nyní asi 180 lidí a dalších
zhruba 150 v souvisejících a navazujících společnostech.

T

Krátké zprávy

Short reports

Podniky a podnikatelé z MS kraje mají otevřenou cestu k zakázkám na
revitalizaci inženýrských sítí, kontraktům pro energetické systémy, zdravotnictví a komunální služby v Kazachstánu. Na specializovaném semináři o tom informovali zástupci MS kraje, ARR a Česko-středoasijské
smíšené obchodní komory (ČSOK). V tuto chvíli je připraveno několik
konkrétních projektů na vybudování inženýrských sítí ve městě Uralsk,
dále pak projekty na vybavení čtyř nemocnic. Projekty jsou financovány
Kazašskou republikou.

Companies in the M-S Region now have open access to contracts for the
revitalization of utilities networks, energy systems, health care and municipal services in Kazakhstan. More details were given at a special seminar by representatives of the Region, the RDA and the Czech-Central
Asian Chamber of Commerce (ČSOK). Currently, several specific projects
are being prepared to build utilities networks in the city of Uralsk, and four
more projects are underway to supply equipment to local hospitals. The
projects are financed by the Kazakh Republic.

V Ostravě vznikla iniciativa pro vytvoření Spojeného interdisciplinárního
centra biomedicíny (SICB), která pomůže vytvořit podmínky pro zrod
budoucí lékařské fakulty. Záměrem iniciátorů (VŠB-TUO, Fakultní nemocnice Ostrava, Univerzita T. Bati, Nemocnice Jihlava) je využít synergický
potenciál interdisciplinárního výzkumu mezi technickou univerzitou
a špičkovým zdravotnickým pracovištěm, zajistit transfer technologií, získat odborníky ze zahraničí a grantové projekty pro zajištění odborné náplně biomedicínckého výzkumu. Projektová žádost bude podána v rámci
Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace v říjnu 2009.

Ostrava now has a new initiative to set up a Joint Interdisciplinary Biomedical Centre (JIBC), which will help lay the foundations for a new medical
faculty. The initiators of the project (the VŠB-Technical University, T. Baťa
University, and Jihlava Hospital) plan to tap into the synergic potential of
interdisciplinary research involving the technical university and Jihlava's top
health care institution - providing technology transfer, recruiting specialists
from abroad, and accessing funding for biomedical research projects. The
project application will be submitted as part of the Operational Programme
Research and Development for Innovation in October 2009.

ARR předložila v březnu strategický projekt "Zvýšení prestiže technických
oborů na základních školách" do 2. výzvy OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento projekt, jakožto jeden z výstupů úspěšné regionální iniciativy ForTech, ponese, bude-li podpořen, symbolické označení ForTech. Cílem
je zvýšení motivace žáků základních škol ke studiu středních škol s technickým zaměřením a stimulace jejich zájmu o technické profese.

In March, the RDA submitted the strategic project 'Improving the prestige of
technical studies at primary schools' to the OP Education for Competitiveness.
This project is one of the outputs of the successful Regional ForTech initiative,
and will use the ForTech brand if the application is successful. The aim of the
project is to encourage primary school students to apply to study at technical
colleges and to stimulate their interest in technology and science.
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he company's hangar in Mošnov can handle a range of craft from
BOEING 737s to smaller SAAB 340 and SAAB 2000 machines.
Daneš Zátorský, chairman of the supervisory board of JOB AIR CEAM, explains: "Including current customers, we have now serviced over 60 aircraft. This was our target for
the first phase of the centre's operations."
The achievement of the company's target for
the first year is clear evidence of the excellent quality of the services and facilities offered, and the company now plans to expand
its activities to include maintenance of other
craft, especially BOEING 757s. JOB AIR CEAM has become a contractor for many
renowned aviation and leasing companies.
The most recent partnership agreement was
signed with GE Commercial Aviation Services from the General Electric Group - the world's largest provider of
leasing and financial products for the purchase and operation of civilian aircraft. Planes belonging to Travel Service, Poljot and Sky Europe also fly to Mošnov for regular servicing. Among JOB AIR CEAM's most important clients is Air Berlin, one of the largest lowcost air carriers based at a European airport.
The JOB AIR - CEAM centre belongs to the Geofin holding, and
is the largest maintenance and service centre in Central and Eastern
Europe. The company now employs 180 people directly, with a further 150 employed by subcontractors and other companies providing
related services.
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