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Podpora v cestovním ruchu od 06/2008 z ROP Moravskoslezsko
Support for tourism from 06/2008 from ROP Moravia-Silesia
Výstavba, revitalizace a modernizace turistické infrastruktury, doprovodných služeb
a atraktivit / Construction, revitalization and
modernization of tourist infrastructure,
services and attractions

Rozvoj a zvyšování úrovně ubytovacích
zařízení / Development and improvements to accommodation facilities

304,9

Perspektivy cestovního ruchu
A future for tourism

13

MS kraj aktivně pomáhá rozvoji cestovního ruchu
M-S Region actively supports the development of tourism

Projektů
Projects

254,5
12

Dotace (mil. Kč)
Subsidies (CZK millions)

Projektů
Projects

Dotace (mil. Kč)
Subsidies (CZK millions)

Kraj bude pro turisty atraktivnější

Region aims to attract more tourists

V MS kraji stál vždy cestovní ruch ve stínu průmyslových odvětví,
ale i s podporou evropských zdrojů se věci mění.

Tourism in the Moravian-Silesian Region has always been overshadowed by industry, but EU funding has brought major changes.
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éměř 560 miliónů korun dotací půjde na výstavbu, revitalizaci
a modernizaci turistické infrastruktury, doprovodných služeb
a atraktivit a na rozvoj a zvyšování úrovně ubytovacích zařízení.
Celkem bylo schváleno 25 projektů. Moravskoslezský kraj má
potenciál cestovní ruch rozvíjet. Je rozmanitým regionem, v němž
se mezi dvěmi pohořími nachází řada významných atraktivit
cestovního ruchu. Působí zda řada aktivních aktérů, kteří mají chuť
spolupracovat na rozvoji cestovního ruchu
Rozvoji turismu má významně napomoci Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji na období
2009-2013, kterou zpracovává ARR společně s MS krajem. Během
léta bude strategický dokument dokončen. "Jeho cílem je na základě důkladných analýz navrhnout kroky a aktivity, které jednoznačně posílí roli cestovního ruchu v regionu, ale také image MS kraje
jako destinace navenek. Dokument navrhuje systém efektivní spolupráce mezi Moravskoslezským krajem a aktéry v cestovním
ruchu, ale také marketing regionu a podporu vzniku nových atraktivit či ubytovacích zařízení," uvedl Jiří Vzientek, náměstek hejtmana MS kraje.
Cestovní ruch celosvětově generuje příjmy přesahující 600 milard
USD ročně, současně v něm odhadem pracuje přes 200 miliónů lidí.
Na evropském HDP se podílí 14%.

lmost CZK 560 million of subsidy funding will be channelled
into the construction, revitalization and modernization of
tourism infrastructure, services and attractions, including improvements in accommodation facilities. 25 tourism projects have been
approved for funding. Offering great diversity, two mountain ranges
and a wide range of tourist attractions, the Region has huge untapped tourist potential. There are many active tourism players who
are determined to work together to develop the sector.
A major stimulus to the development of tourism will be the Region's Marketing Strategy for the Development of Tourism for the
period 2009-2013, which is being drawn up by the RDA in conjunction with the Region. This strategic document will be completed during the summer. Jiří Vzientek, Deputy Regional President,
explains: "The aim of the Strategy is, on the basis of thorough analysis, to set out steps and activities which will strengthen the role of
tourism in the Region and improve the Region's image as a destination. The document maps out a system of effective cooperation
between the Region and key tourism players, sets out Regional marketing strategies and supports the creation of new facilities."
Tourism generates over USD 600 bn worldwide every year, and
employs over 200 million people. The sector accounts for 14% of
European GDP.

EDITORIAL

Vážení čtenáři,
vedení Moravskoslezského kraje společně se
svými partnery, mezi kterými nechybí Agentura
pro regionální rozvoj, dlouhodobě usiluje o to,
aby cílem poznávacích cest turistů i dovolených
byl náš region. ARR se podílí na zvýšení atraktivity kraje jako turistické destinace svými odbornými vstupy. Jedním z nich je zpracování Marketingové strategie rozvoje
cestovního ruchu, jejímž úkolem je vytýčit dlouhodobé cíle pro toto odvětví, posílit spolupráci mezi aktéry cestovního ruchu, podpořit rozvoj služeb
a zajímavých míst a zajistit optimální image regionu jako destinace pro
turisty. Nejen při samotné tvorbě strategického dokumentu je možné si uvědomit, jak se Moravskoslezský kraj v oblasti cestovního ruchu rozvíjí a jaké
další možnosti v sobě má. Již při pouhé cestě autem po regionu je vidět, že
zajímavých míst neuvěřitelným tempem přibývá. Přibývají ubytovací zařízení, obnovují se tradiční atraktivity, jako například památník v Hrabyni,
nebo golfová hřiště. Významnou úlohu při dalším rozvoji cestovního ruchu
v kraji bezesporu sehraje i nově vzniklá klastrová organizace KLACR, první
ve svém oboru v ČR. Cestovní ruch je důležitým zdrojem ekonomického
růstu kraje a množství projektů, které žadatelé, jako jsou obce a podnikatelé, uplatňují v Regionálním operačním programu, svědčí o tom, že se
tento sektor může zdárně rozvíjet i s efektivním využitím strukturálních
fondů. Obrovskou synergii můžeme také nacházet v propojení regenerace
brownfieldů s novým využitím pro rekreaci a volnočasové aktivity. Věřím,
že cíle nastavené v marketingové strategii povedou k dynamickému rozvoji těch prioritních lokalit, které pomohou vytvořit pro kraj konkurenční
výhodu i v tak náročném odvětví, jako je cestovní ruch.
Pavla Břusková, generální ředitelka a předsedkyně představenstva Agentury
pro regionální rozvoj, a.s.

Dear Readers,
one of the long-term priorities of the Moravian-Silesian Region and its partners - including the Regional Development Agency - is to attract more tourists to the Region. The RDA is contributing its own expertise to the Region's efforts to increase its attractiveness to tourists. One key RDA activity is
the production of the Tourism Development Marketing Strategy which sets
out long-term goals for the tourism and travel industry, aiming to strengthen
cooperation among key players in the sector, support the development of services and attractions, and optimize the Region's image as a tourist destination. Drawing up such a document, it becomes clear how rapidly tourism in
the Moravian-Silesian Region is developing, and what huge potential the
Region still has to offer. New attractions are springing up with amazing speed
throughout the Region. New hotels are being built, traditional attractions are
being renovated (such as the war memorial in Hrabyně), golf courses are
a boom area. A major role in these activities is played by the newly formed
tourism cluster (KLACR) - the first of its kind in the Czech Republic. Tourism
is an important motor of economic growth for the Region, and the large number of tourism-related projects implemented through the Regional Operational Programme demonstrates how the potential for development in the sector can be realized through the effective use of structural funding. Another
potential source of synergy is the regeneration of brownfields to create recreational and leisure facilities. I am confident that the goals set out in the Marketing Strategy will support the dynamic growth of these priority locations,
helping to give the Region a key competitive advantage in the highly demanding tourism sector.
Pavla Břusková, CEO and Chair of the Board of Directors, RDA
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RDA CALENDAR

ČERVEN 2009

JUNE 2009

4. - 5. června 2009, Liberec
EVROPA BEZ BARIÉR
Vědecká konference pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova
Informace: www.mup.cz/evropabezbarier

4 - 5 June 2009, Liberec
EUROPE WITHOUT BARRIERS
Conference on economic and regional development, European projects and rural development
Information: www.mup.cz/evropabezbarier

20. května - 9.června 2009, Ostrava
Janáčkův máj
XXXIV. mezinárodní hudební festival
Informace: www.janackuvmaj.cz

20 May - 9 June 2009, Ostrava
Janáček May
34th annual international music festival
Information: www.janackuvmaj.cz

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

9 June 2009, Klimkovice Sanatorium
Congress of Mayors
15th annual Regional congress for cities,
towns and municipalities
Information: www.msunion.cz

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

11 June 2009, Ostrava, Hotel Imperial
Brownfields in the M-S Region
Conference focusing on issues related to
unused brownfield sites in the M-S Region.
Information: jiri.voznak@arr.cz

12. června 2009, Ostrava, Divadlo Antonína
Dvořáka
Slavnostní koncert ke Dni Ruska
Pořádá: Rusko-české vědecké a kulturní
fórum a Honorární konzulát RF v Ostravě

12 June 2009, Ostrava, Antonín Dvořák Theatre
Gala concert to mark Russia Day
Organizers: Russian-Czech Scientific and Cultural Forum; Russian Consulate, Ostrava

ČERVENEC-SRPEN 2009

JULY-AUGUST 2009

9. - 12. července 2009, Ostrava
Colours of Ostrava
8. ročník letního world-music festivalu.
Informace: www.colours.cz

9 - 12 July 2009, Ostrava
Colours of Ostrava
8th annual summer world music festival
Information: www.colours.cz

17. července 2009 - 4. srpna 2009,
Slezskoostravský hrad, Ostrava
Letní Shakespearovské slavnosti
Informace: www.shakespearova.cz

17 July - 4 August, Silesian Ostrava Castle,
Ostrava
Summer Shakespeare Festival
Information: www.shakespearova.cz

ZÁŘÍ 2009

SEPTEMBER 2009

10. - 11. září 2009, VŠB-TU Ostrava
EU po českém předsednictví
Mezinárodní vědecká konference
Informace: www.ekf.vsb.cz

10 - 11 September 2009, VŠB University
The EU After the Czech Presidency
International conference
Information: www.ekf.vsb.cz

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

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

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

24 September 2009, Ostrava
Public Procurement in the European Union
– EuroPROC
International seminar on opportunities for small
and medium enterprises in EU public contracts.
Information: tomas.fiedler@arr.cz
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INTERVIEW

Nejlépe komunikující krajský úřad

The best-communicating regional authority

Moravskoslezský kraj je podle výzkumu EMGC (European Monitor
of Government Communication) nejlépe komunikujícím českým
krajským úřadem. "Jsem velice potěšena a příjemně překvapena
tímto umístěním, které je pro nás zároveň i výzvou," uvedla ředitelka
Krajského úřadu MS kraje Eva Kafková.

According to the EMGC (European Monitor of Government Communication), the M-S Region has the best-communicating regional authority
in the country. The head of the Authority, Eva Kafková, commented:
"I am very pleased, and pleasantly surprised, by this award - which
also represents a challenge for the future."

Jak vnímáte s odstupem času výsledek letošního ročníku?
Tento výsledek vnímám jako potvrzení naší snahy být dobrým partnerem pro instituce a především obyvatele našeho kraje, což vychází z jednoduché úvahy, že krajský úřad je tady pro občany a ne
naopak. Jasná vize v komunikaci je jedním z důležitých
předpokladů pro zvládnutí všech agend, které má náš
úřad v kompetenci. Osobně si myslím, že rozvoj Moravskoslezského kraje sám o sobě přináší přirozenou potřebu kvalitní komunikace. Přenos informací je důležitý
a pokud by nefungoval, neumím si představit, že by do
regionu přišli třeba zahraniční investoři. Do celého kontextu pak řadím i komunikaci našeho úřadu s občany,
institucemi a ostatními subjekty regionu.

How do you view this award with hindsight?
I view the award as being a confirmation of our efforts to be a good
partner both for institutions and above all for our Region's inhabitants based on the simple principle that the Authority is here
to serve people, not the other way around. An essential part of our activities is a clear vision of the Authority's communication. Personally, I think that the development of the Region brings with it a natural need for
high-quality communication. Information transfer is
very important - without it, I cannot imagine for example foreign investors coming to the Region. The wider
context includes communication with citizens, institutions and other organizations in the Region.

Na co je vlastně výzkum zaměřen?
What does the EMGC actually monitor?
Touto otázkou jsem se zabývala. Výzkum zjišťuThe
EMGC's
research focuses on the quality of pubEva Kafková
je úroveň komunikace úřadů státní správy a samoslic communication by local and national government
právy vůči veřejnosti a médiím a je realizován společností Westminbodies and is carried out by the Czech-based Westminster agency. This
ster. Konkrétně letošní, v pořadí již třetí ročník, byl rozšířen do všech
year's survey - the third year of the programme - involved all countrizemí Evropské unie. Pro české úřady státní správy a samosprávy tak
es of the EU, so Czech local and national government bodies can use
tento výzkum nabízí možnosti srovnání nejen časové, ale nově také
it to compare their current performance against data from previous
geografické.
years and from other countries.
Jaké výsledky například šetření přineslo?
Například to, že v rámci České republiky jsou nejlépe komunikujícími institucemi, stejně jako v loňském roce, magistráty a krajské úřady.
Ty z hlediska korporátní identity a externí komunikace, jak tvrdí výsledky šetření, dokonce předčí průměr všech evropských institucí. Úspěch
našeho regionu byl letos podtržen tím, že mezi všemi institucemi státní
správy a samosprávy se Moravskoslezský kraj umístil na druhém místě,
hned za Magistrátem města Ostravy, tedy našim krajským městem.

What did the survey tell you?
For instance that the best-communicating institutions in the country just like the previous year - are city and regional authorities. According to
the survey, these institutions in the Czech Republic are better than the European average for all institutions in terms of corporate identity and external
communication. Our Region's success was underlined by the fact that the
M-S Regional Authority came in second place out of all national and local
government bodies, and in first place was the Ostrava City Authority.

Oslava Dne Evropy 2009

Europe Day 2009

U příležitosti oslav Dne Evropy uspořádala Regionální rada
Moravskoslezsko 5. května 2009 setkání institucí a organizací
zapojených do realizace Regionálního operačního programu
Moravskoslezsko.

On 5 May, to celebrate Europe Day 2009, the Regional Council
Moravia-Silesia organized a meeting of institutions and organizations involved in implementing the Regional Operational Programme
Moravia-Silesia.

S
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ezvaným hostům nabídla krátký popolední program a možnost diskutovat o aktuálních tématech ve vývoji čerpání dotací z Evropské unie do Moravskoslezska. Akce v Zámku Zábřeh
v Ostravě se zúčastnilo na čtyři desítky hostů. "Urychlené čerpání
evropských dotací může být jedním z účinných prostředků, jak čelit
negativním dopadům hospodářské krize na obyvatele Moravskoslezského kraje," uvedl Marian Lebiedzik, místopředseda Regionální rady Moravskoslezsko a náměstek hejtmana pro regionální rozvoj, evropské fondy a operační programy. S prezentací na téma
"Regionální operační program Moravskoslezsko zrychluje čerpání"
také zahájil program setkání. Aktuality a zajímavosti z průběhu realizace programu pak ve svém příspěvku zhodnotil David Sventek,
ředitel Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko.

he meeting offered an opportunity for around 40 participants to
discuss current questions related to European Union funding
for Moravia-Silesia. The event was held at Ostrava's Zábřeh chateau. Marian Lebiedzik, Vice-Chairman of the Regional Council and
Deputy to the Regional President for regional development, European funds and operational programmes, explains: "European funding offers an effective way of combating the negative impacts of
the current economic crisis on the inhabitants of the Region." Lebiedzik was also the keynote speaker at the even, with a presentation entitled "Accelerating the Flow of Funding to the Regional Operational Programme Moravia-Silesia". David Sventek, the director
of the Regional Council Office, presented up-to-date information
on progress in the implementation of the operational programme.
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PROFILY PODNIKŮ

COMPANY PROFILES

RPG Real Estate a brownfields

RPG Real Estate and brownfields

Realitní skupina RPG Real Estate, oficiálním partnerem mezinárodního projektu ACT4PPP.

The RPG Real Estate group, the official partner of the international ACT4PPP project.

U

kázkou toho, že cílem společnosti je tyto území maximálně zhodnotit a dále využít, je řada aktivit a projektů ve spolupráci
s městy a obcemi kraje. Jedním z příkladů je vznik oficiálního partnerství se statutárním městem Ostrava pro realizaci mezinárodního projektu "ACT4PPP - Transnational Action for Public Private Partnership", financovaného z fondů EU
prostřednictvím
operačního programu nadnárodní spolupráce "Central Europe". Cílem projektu je
zvýšit obecné povědomí o možnostech spolupráce veřejného a soukromého sektoru a nalézt způsob kombinace financování projektů formou PPP a fondů EU. Záměrem obou subjektů, v rámci partnerství, je
aplikovat tento model na pilotní projekt - Rozvojové území Ostrava Hrušov. V březnu proběhla v Ostravě v rámci zmíněného projektu
zahajovací konference za účasti nejen partnerů projektu, ale také
zástupců Evropské komise, veřejných institucí, institucí věnujících se
problematice PPP a Evropských fondů, zástupců univerzit a představitelů soukromých právních a konzultantských firem. Účastníci diskutovali o principech a modelech PPP, právních otázkách a také
o nových možnostech vzájemného financování veřejného a soukromého sektoru prostřednictvím zdrojů z EU. Projektu se účastní 17 partnerů ze sedmi zemí střední Evropy (České republiky, Polska, Slovenska, Německa, Rakouska, Itálie a Slovinska). Jedná se o tříletý projekt
s celkovým rozpočtem 3,8 mil. EUR, který je spolufinancován částkou
2,9 mil. EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

T

Golf & Ski Resort Ostravice

Golf & Ski Resort Ostravice

Golf & Ski Resort Ostravice se představuje

Presenting the Golf & Ski Resort Ostravice

G

C

OLFOVÉ HŘIŠTĚ CHALLENGE GOLF COURSE OSTRAVICE: S délkou téměř 6400 m a s více než 90 bankry je to
hřiště, které přes svou rafinovanost vyhoví každé výkonnostní úrovni hráče. Jde o hřiště typu Parkland vybudované dle parametrů USGA a splňující kritéria
PGA. Je situováno mezi dvěma nejvyššími
horami Beskyd, Lysou horou a Smrkem, na
úpatí hory Žár v obci Ostravice. Designér
a konstruktér hřiště je Chris Johnson, který
má na svém kontě řadu hřišť v Evropě a Africe. Snahou investora a celého mezinárodního týmu, který se na stavbě podílel, bylo postavit hřiště, které snese srovnání s moderními
mistrovskými hříšti ve vyspělé golfové Evropě.
GREEN INN HOTEL: Hotel je v srdci resortu s výhledem na beskydské údolí. Komplex šesti budov je situován na hranici golfového
hřiště. Roubeným vzhledem navazuje na zázemí golfového klubu
s restaurací. Hotelové pokoje nabídnou ve třech kategoriích komfortní způsob trávení dovolené i pořádání firemních pobytových akcí.
PANORAMA RESTAURANT: Nová restaurace pro ty, kdo hledají
inovativní prostředí s kuchyní inspirovanou zážitky. BĚŽECKÝ
AREÁL: Běžecký areál v délce až 5 km s technologií pro přípravu
stop. VOLNOČASOVÉ AKTIVITY: Wellness služby, nordic walking,
vyjížďky na koních, dětské hřiště, turistika a cyklostezky.
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he company aims to maximize yield from these sites, and is invol
ved in a range of projects in conjunction with the Region's towns
and municipalities. One example is RPG's official partnership with the
City of Ostrava in the international project 'ACT4PPP - Transnational
Action for Public Private Partnership', financed by the EU via the Central Europe
transnational cooperation operational programme. The aim of the project is to raise public awareness of
the opportunities for public-private sector cooperation and to develop
ways of financing projects through PPP schemes and EU funding. Both
partners - RPG and the City of Ostrava - plan to apply this model to
the pilot redevelopment project for the Ostrava-Hrušov district. In
March, a conference was held in Ostrava to launch the project, involving not only the project partners but also representatives of the European Commission, public sector institutions, institutions involved in
PPP and European funding provision, representatives of universities,
legal firms and consultancies. Participants discussed the principles and
models of PPP, legal issues and new ways of joint-financing projects
involving the public and private sectors making maximum possible use
of EU funding programmes. The project features 17 partners from
seven Central European countries (Czech Republic, Poland, Slovakia,
Germany, Austria, Italy and Slovenia). The project will last for three
years and has a total budget of EUR 3.8 million, which is co-financed
by the European Regional Development Fund (ERDF).

HALLENGE GOLF COURSE OSTRAVICE: Almost 6400 m in
length and boasting over 90 bunkers, this sophisticated course
will suit golfers of all levels of ability. It is a parkland course designed
according to USGA parameters and fully
meeting PGA criteria. The course is situated between the two highest peaks in the
Beskydy mountains - Lysá hora and Smrk,
on the slopes of Žár hill near the mountain
resort of Ostravice. The course designer is
Chris Johnson, who has created many
courses in Europe and Africa. The aim of the investor and the international design and construction team was to build a course to rival
modern championship courses in established golfing countries.
GREEN INN HOTEL: The hotel is situated at the heart of the
resort with fine views of the valley. The complex of 6 buildings is right
next to the golf course. The architecture of the hotel (as well as the
golf club and restaurant) pays tribute to the typical local timbered
building style. Rooms (3 categories) offer superb levels of comfort and
are ideal for leisure or company events. PANORAMA RESTAURANT: A new restaurant for lovers of inspiring cuisine in an innovative setting. CROSS COUNTRY SKI RESORT: Offering 5 km of wellmaintained cross-country routes. LEISURE ACTIVITIES: Wellness,
Nordic walking, horse-riding, children's play area, hiking, cycle paths.
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KRAJSKÝ ÚHEL POHLEDU

REGION’S POINT OF VIEW

Perspektivy cestovního ruchu

A future for tourism

Cestovní ruch se, stejně jako ostatní odvětví, ocitl poměrně náhle
v období ekonomické krize. Všichni se ptáme, co bude dál: Bude se
cestovní ruch rozvíjet nebo bude stagnovat?

Tourism, like other sectors, has suddenly found itself in the grip of the
current economic downturn. We are all asking what will come next.
Will tourism develop or stagnate?

P
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Kraj výrazně zlepšuje svůj image

The Region improves its image

Moravskoslezský kraj dlouhodobě dbá na efektivní propagaci regionu,
a to především v oblasti prezentace možností v cestovním ruchu.

One of the long-term priorities of the Moravian-Silesian Region is
effective promotion, especially in the tourism sector.

V

C

he outlook is partly negative (people will cut back on their touředpovědi jsou jednak negativní, kdy se předpokládá značné
rism spending) but also positive - destinations like the Czech
omezení výdajů lidí na cestování, ale také pozitivní, kdy destiRepublic can benefit from being easily accessible, safe and reasonably
nace jako ČR a její regiony mohou těžit ze snadné dostupnosti, bezpriced. The latest forecasts emphasize that there will be an increase in
pečnosti a cenové výhodnosti. Nejnovější předpovědi tvrdí, že dojde
the quality of services, innovation, and competitiveke zkvalitnění služeb, k inovacím, ke zvýšení konness. The market will become leaner and fitter.
kurenceschopnosti. A k vyčištění trhu.
And how will the Region help? It will draw up
A jak bude pomáhat Moravskoslezský kraj?
a set of strategic documents setting out specific
Bude dokončen proces tvorby komplexu stratesteps for the immediate period - from now until
gických dokumentů a konkrétních kroků na
the year 2013.
období nejaktuálnější - do roku 2013.
There will also be quicker, more efficient and betS tím souvisí jednoznačně urychlení, zefektivter targeted access to EU funding as part of the
nění a cílené čerpání evropských fondů v rámci
ROP - area 2 (Tourism). The Region will work on
ROP v oblasti podpory 2 Cestovní ruch. Budou
EU-funded projects focusing mainly on marketing
realizovány projekty z evropských fondů, jejichž
and tourism infrastructure improvements. It will
nositelem je MS kraj především v oblasti markecreate a new system for cooperation among key
tingu či infrastruktury cestovního ruchu. Bude
tourism players in the M-S Region and will impledotvořen systém spolupráce aktivních subjektů
ment joint projects or interconnected projects. It
v MS kraji v oblasti cestovního ruchu a realizace
Jiří Vzientek, náměstek hejtmana MS
will also launch the planned system for co-funspolečných či propojených projektů. Dokončuje
kraje / Deputy to the President
ding investments and non-investment projects in
se systém podpory investičních a neinvestičních
of the M-S Region
the Region which are not supported by EU funprojektů v MS kraji, které nejsou podporovány
ding. Work will also be completed on a website giving comprehenz evropských fondů. A bude dotvořena webová stránka komplexně
sive information on tourism throughout the Region. I also consider
informující o cestovním ruch v kraji. Za velmi důležitou považuji
it very important to support communication among all key tourism
také komunikaci mezi aktéry cestovního ruchu. Neizolovat se, ale
players. We should not work in isolation, but should join forces to
naopak spojovat své aktivity v komplexní, konkurenceschopné
create competitive and attractive services.
a pro turisty zajímavé nabídky a služby.

současné době jsou aktivity v oblasti propagace financovány ze
tří stěžejních projektů spolufinancovaných z prostředků
Evropské unie: Kraj mnoha barev a příležitostí 2, Využití marketingové strategie v aktivitách cestovního ruchu 2 a 3D model ortofotomapy MS kraje. Kromě letních i zimních turistických map kraj vydal
řadu brožur, které seznamují například s odkazem významných
osobností, technickými památkami, muzei a galeriemi či adrenalinovými atrakcemi. Všechny propagační brožury jsou distribuovány
v rozsáhlejším množství na turistická informační centra v kraji a do
zahraničí. V letošním roce odstartuje inzertní kampaň jednak v nejvýznamnějších tiskových médiích v ČR a v příhraničních státech
formou specializovaných příloh o Moravskoslezském kraji. MSK
také čekají prezentační akce v Polsku, na Ukrajině či ve Francii. Na
území ČR se postupně objeví různé typy bannerů (poutačů), které
budou lákat do Moravskoslezského kraje, a mnoho dalších akcí či
projektů. Unikátem v propagaci Moravskoslezského kraje je
3D model ortofotomapy, který poskytuje netradiční pohled na region z ptačí perspektivy. Společně s MSK se na rozvoji projektu podílí také ARR. V současné době je 3D mapa doplňována o turistické
atraktivity včetně 3D modelací významných památek a znázornění
pěších i cyklistických turistických tras. Model ortofotomapy je
dostupný na internetové adrese 3D.kr-moravskoslezsky.cz.

urrently, promotional activities are funded from three key projects co-financed by the European Union: A Region of Many
Colours and Opportunities 2, Use of Marketing Strategies in Tourism
Activities, and the 3D model of the photomap of the Moravian-Silesian Region.In addition to summer and winter tourist maps, the Region has published a range of brochures giving information on famous
people, industrial heritage, museums and galleries, or adrenaline
sports. All of these promotional brochures are distributed in large
quantities to tourist information centres in the Region and abroad.
This year sees the launch of an advertising campaign in the most
important print media in the Czech Republic and neighbouring
countries, which will carry special supplements on the MoravianSilesian Region. The Region will also be presented at events in
Poland, Ukraine and France. Within the Czech Republic, the Region
will be promoted via a range of special banners, plus many other
events and projects. A unique feature of the Region's tourism promotional strategy is the 3D model of a photomap which offers an
unconventional bird's eye view of the entire Moravian-Silesian Region. Partners in this project include the Region and the RDA. Currently the map is being expanded to include 3D models of tourist attractions and a clear depiction of pedestrian zones and cycle routes.
A model of the map is available on-line at 3D.kr-moravskoslezsky.cz.
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KLASTRY

CLUSTERS

Cíle nového klastru jsou velké

New cluster has big goals

V říjnu loňského roku byl založen KLACR - Moravskoslezský klastr
cestovního ruchu. Na jeho vzniku spolupracovala od konce roku
2007 rovněž Agentura pro regionální rozvoj.

Last October saw the establishment of the Moravian-Silesian Tourism
Cluster KLACR. The Regional Development Agency was closely involved in the KLACR project from the end of 2007.

Z

a 8 měsíců se do klastru zaregistrovalo již 22 členů. "Naší
vizí je vytvořit spoluprací subjektů a firem zapojených do
cestovního ruchu v horizontu pěti let z MS kraje prestižní destinaci poskytující kvalitní služby za současného zvýšení výkonnosti všech aktérů," uvedla ředitelka KLACR
Eva Torčíková. K hlavním cílům patří propagace kraje včetně jednotné internetové prezentace, marketing značek v regionu, vybudování statistického a rezervačního systému,
vzdělávání v cestovním ruchu, vznik certifikačního systému v cestovním ruchu či vyhledávání a získávání veřejných finančních podpor a sponzorských darů.
KLACR pracuje na několika projektech:
Společně správným směrem - slouží k zajištění profesionální koordinace a organizace cestovního ruchu v regionu. Výstupem bude
tištěný a internetový Informační zpravodaj pro odborníky v cestovním ruchu. Dále klastr připravuje Interaktivní mapový informační
a rezervační systém a také projekt Cestovní ruch bez bariér, který
nabízí certifikaci ubytovacích zařízení a dalších zařízení poskytující služby cestovního ruchu ve vztahu k využití pro handicapované
občany. "O významu klastru svědčí to, že v Marketingové strategii
rozvoje cestovního ruchu pro léta 2009-2013 figuruje jako partner
kraje," dodala Eva Torčíková.

I

n the 8 months of its existence so far, the cluster has acquired
22 registered members. The director of KLACR, Eva Torčíková,
presents the cluster: "Our vision is to promote cooperation among
key players in the tourism sector, helping to improve performance to
make the Region a prestige tourism destination
within five years." Among the main goals of the
cluster are the presentation of the Region (including a coordinated web presence), regional
brand marketing, the creation of a reservations
system, training courses, a tourism services certification system, and the accessing of public
funding and sponsoring.
KLACR is also involved in several projects.
The project 'Together In The Right Direction'
creates a professional coordination and organization system for
tourism throughout the Region. The project includes a printed and
on-line Newsletter for tourism professionals. The cluster is also
preparing an interactive map and reservations system, as well as
the project 'Tourism Without Barriers', which offers a certification
system for hotels and other tourism providers to prove that their
facilities offer full access to disabled clients. Torčíková adds: "The
cluster's importance is reflected in the fact that we are listed as a
Regional partner in the Tourism Development Marketing Strategy
2009 - 2013."

Evropské dotace posílí cestovní ruch

European funding to strengthen tourism

Investice 254,5 milionů korun z Regionálního operačního programu
(ROP) Moravskoslezsko podpoří rozvoj cestovního ruchu v kraji.

Investments of CZK 245.5 million from the Regional Operational Programme (ROP) Moravia-Silesia will strengthen tourism in the Region.

E

E

vropské dotace získá 12 úspěšných žadatelů, kteří usilují
uropean funding will go to 12 successful applicants with projects
o navýšení kapacit a kvality ubytovacích zařízení a rozšíření
to increase the capacity and quality of accommodation and to
služeb v oblasti cestovního ruchu. V polovině dubna o tom rozexpand tourism-related services. The decision to fund these projects
hodla Regionální rada Moravskoslezsko, která
was taken in mid-May by the Regional Council
peníze z programu spravuje. "Podpořena bude
Moravia-Silesia, which administers the ROP. Jiří
výstavba, rekonstrukce, rozšíření i modernizaVzientek, a member of the Regional Council
ce ubytovacích kapacit," upřesňuje zaměření
Committee and Deputy Regional President,
podpořených projektů Jiří Vzientek, člen
explained: "We will support the construction,
Výboru Regionální rady Moravskoslezsko
reconstruction, expansion and modernization of
a náměstek hejtmana kraje. Realizací projektů
accommodation facilities." The project will be
dojde v jednotlivých ubytovacích zařízeních
implemented on-site at a full range of accommok vytvoření 493 nových nebo zrekonstruovadation facilities and will create 493 new or reconných lůžek a vznikne také 96 nových pracovstructed beds as well as generating 96 new jobs.
ních míst.
The CZK 245.5 million will be shared by 11 priČtvrtmiliardu si rozdělí 11 podnikatelů
vate sector companies plus the municipality of
a obec Bartošovice, která zamýšlí modernizoBartošovice, which plans to modernize the
vat ubytování ve zdejším zámku. Největší podíl
accommodation in the village's chateau. The larz celkové sumy, téměř 96 milionů korun, přigest share of the total sum - almost 96 million
spěje na výstavbu Hotelu Čeladná. Nová ubycrowns - will go towards the reconstruction of
Davidův mlýn / 'David's Mill'
tovací zařízení přibudou ještě v dalších třech
the Hotel Čeladná. New accommodation facilipřípadech - v Horní Lomné, Dolní Moravici a v areálu Davidův
ties will be built in Horní Lomná, Dolní Moravice and at the
mlýn nedaleko Kružberku. Nejlépe vyhodnoceným projektem je
'David's Mill' site near Kružberk. The best-rated application was subrozšíření ubytovacích možností chaty Kopřivná, k němuž napomůmitted by the Kopřivná chalet, which will receive over CZK 8.3 milliže přes 8,3 milionů korun z ROP Moravskoslezsko.
on to expand the capacity of its accommodation services.
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BROWNFIELDS

Brownfields v MS kraji

Brownfields in the M-S Region

Moravskoslezský kraj vzhledem k silně zakořeněné průmyslové historii je spolu s krajem Ústeckým nejvíce dotčen problematikou
brownfields, což dokládá více než 270 identifikovaných lokalit
o celkové rozloze cca 2000 ha.

Due to its deeply rooted industrial past, the Moravian-Silesian Region (together with the Ústí Region) has the largest number of brownfields in the Czech Republic, with over 270 identified sites making
up a total area of 2000 hectares.

R

O

Krátké zprávy

Short reports

Poslední dubnový den se v Ostravě konal seminář o možnostech čerpání dotací na revitalizaci území po hutnické a důlní činnosti pro obce
a města, který pořádala ARR spolu s MS krajem. Účastníci se dozvěděli praktické zkušenosti z přípravy záměru sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína či zkušenosti městského obvodu Radvanice a Bartovice se získáváním dotací na revitalizaci MS kraje.

On the last day of April a seminar was held in Ostrava setting out the opportunities for accessing funding to revitalize former coal mining and metallurgical
sites. The seminar was organized by the RDA and the M-S Region and was
targeted at municipalities. Participants learned about the experience of the
town of Hlučín in recultivating former gravel pits and the experience of Radvanice and Bartovice in accessing revitalization subsidies from the M-S Region.

Více než 26 tisíc lidí se 1. května přišlo podívat do otevřených továrních
hal a objektů strojírenské skupiny VÍTKOVICE MACHINERY GROUP.
O nebývalou návštěvnost jinak tradičního dne otevřených dveří se zasloužil letos poprvé otevřený Rothschildův zámeček, který strojírenské VÍTKOVICE za 120 milionů korun přeměnily z ruiny do podoby reprezentativního sídla. Jedinečnou podívanou byly všechny interiéry zámečku,
které reprezentují 180 let historie VÍTKOVIC a nebudou veřejnosti běžně
přístupné. Lidé obdivovali secesní, empírové i novodobé místnosti.

On 1 May, over 26,000 members of the public attended the open day of the
VÍTKOVICE MACHINERY GROUP. Although the company holds regular open
days, many visitors were attracted to this year's event by the newly restored
and reopened Rothschild chateau. VÍTKOVICE invested CZK 120 million in
transforming the derelict historical building into a truly representative showcase for the company. The wonderfully restored interiors - representing a range
of styles from Art Nouveau to Empire and modern style - recall 180 years of
company history, and will not usually be open to the public.

ozhodující jsou vlastnické vztahy a vůle vlastníka problém depriwnership is a key issue in managing brownfields, and owners
mované lokality řešit. Vhodně nastaveným systémem podpory
must be willing to play an active role in regeneration. Publicly
předprojektové a projektové přípravy z rozpočtu Moravskoslezského
owned sites can be regenerated via a funding system targeted at project
kraje, včetně možnosti využití opepreparation, financed from the Regiračních programů, se daří řešit
onal budget including access to opezejména lokality ve vlastnictví veřejrational programmes. These projects
ném. Především se jedná o regeneusually involve the regeneration and
raci a rozvoj lokalit pro občanskou,
development of sites for civic ameniobytnou vybavenost, turismus
ties, residential premises, and tourist
a cestovní ruch. Patří sem rovněž
facilities. Some projects are based on
regenerace lokalit s cílem uvést je
the renovation and restoration of
do původního stavu.
historical sites.
U soukromých subjektů se jedná
Privately owned brownfields are
zejména o projekty regenerace pro
usually regenerated to meet the
vlastní podnikatelské účely v oblasneeds of the owner, whether for
ti zpracovatelského průmyslu,
manufacturing or for research &
výzkumu a vývoje inovačních techdevelopment of innovative technonologií. Vzhledem k tomu, že v MS
logies. Because around three quarPříklad regenerace brownfields: Ze zchátralé vodárenské věže v Bohumíně
kraji jsou zhruba tři čtvrtiny všech
ters of all brownfields in the Region
vznikl penzion / An example of brownfields regeneration: A hotel in
lokalit právě v soukromých rukách,
are privately owned, it will be essena formerly derelict water tower in Bohumín.
bude nutné nastavit optimální
tial to create an optimum form of
formu komunikace a spolupráce mezi veřejnými a soukromými subcommunication and cooperation between public and private sector
jekty s cílem zvýšit absorpční kapacitu kraje v čerpání prostředků na
organizations in order to increase the Region's absorption capacity for
realizaci projektů a s dopadem na ekonomický rozvoj a zvýšení konproject funding, which will have a positive impact on economic devekurenceschopnosti regionu. Řešení pomůže i připravovaná Strategie
lopment and competitiveness. The Region's planned Strategy for the
využití či regenerace brownfields v Moravskoslezském kraji.
Utilization and Regeneration of Brownfields will help achieve this goal.
Zájem na regeneraci brownfields mají obce a města. Třináct proTowns and municipalities are also keen to regenerate their brownjektů přijala Regionální rada Moravskoslezsko do 17. dubna 2009, kdy
fields, and the Regional Council Moravia-Silesia accepted 13 projects
byl ukončen příjem žádostí. Subjekty požadují dotaci přes 237 milioby this year's submissions deadline on 17 April 2009. The projects have
nů korun z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko.
applied for a total of CZK 237 million from the Regional Operational
Jedná se o první takto zaměřenou výzvu k předkládání žádostí o dotaProgramme (ROP) Moravia-Silesia. This has been the first call for ROP
ci z ROP Moravskoslezsko. Alokace na výzvu činí 300 milionů korun.
funding applications targeted at brownfields. The total allocation for
Sedm z přijatých projektů usiluje o dotaci vyšší než 10 milionů korun,
these projects is CZK 300 million. Seven of the thirteen projects have
zbylých šest méně než 10 milionů. O výběru projektů doporučených
applied for funding of over 10 million. The final selection of projects to
k financování má být rozhodnuto zhruba v srpnu tohoto roku.
recommend for funding ill be carried out in August of this year.
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KONFERENCE O ZNAČKÁCH

CONFERENCE ON BRANDS

Značky v regionu 2009

Brands in the Region 2009

Odborná marketingová konference Značky v regionu každoročně
mapuje významné firmy působící v Moravskoslezském kraji a jejich
značky.

The annual conference of marketing professionals Brands in the
Region maps key companies in the Moravian-Silesian Region and
their brands.

L

etošní ročník konference, kterou pořádala Agentura pro regionální rozvoj a Moravskoslezský kraj, byl zaměřen na značky inovačních firem a malých a středních podniků s potenciálem rychlého růstu,
které přispívají k budování image regionu. Mezi přednášejícími nechyběly
společnosti jako Třinecké železárny,
Bonatrans, Skanska představující
ostravský projekt Nordica či Studio
Najbrt, které je autorem značky
OSTRAVA!!! či re-designu vozového
parku ČD. Konference se konala
28. dubna a přilákala na 120 účastníků z řad podniků, finančních institucí,
škol i široké veřejnosti.
Téma konference nebylo vybráno
náhodně, ARR pracuje na strategickém materiálu, kterým je Regionální
inovační strategie pro období 2010-2016. Cílem této strategie je navrhnout a formulovat vizi a priority kraje na poli výzkumu, vývoje a inovací. Proč právě v této oblasti? Podle náměstka hejtmana Mariana
Lebiedzika právě díky inovacím a použití tzv. vyšší přidané hodnoty ve
výrobě získávají firmy stěžejní náskok oproti ostatním, což je důležité
právě v době hospodářské deprese. Důležité také je, že možnost pracovat ve výzkumu a vývoji může v regionu udržet řadu studentů
a absolventů vysokých škol, kteří by jinak hledali práci mimo region.

T

his year's conference, organized by the RDA and the M-S Region,
focused on the brands of innovative companies and SMEs with the
potential for rapid growth - these companies play a key role in building
the Region's image. The programme included presentations by Třinecké železárny steelworks, Bonatrans, the construction company Skanska (involved in the
Nordica project in Ostrava) and the
Najbrt Studio, who created the brand
OSTRAVA !!! and carried out a major
re-design for Czech Railways. The conference on 28 April featured 120 participants including companies, financial
and educational institutions, and the
general public.
The theme of the conference was not
chosen at random: the RDA is currently working on the Regional Innovation Strategy for 2010-2016. The goal
of the strategy is to formulate the Region's key visions and priorities in
research & development. According to the Deputy Regional President
Marian Lebiedzik, this area has been chosen due to its high added value,
which offers manufacturers a key competitive advantage - an essential
benefit especially during an economic recession. It is also essential to
give university graduates the opportunity to pursue R&D careers within
the Region, rather than moving away in search of better jobs elsewhere.

URBIS INVEST 2009

URBIS INVEST 2009

V závěru dubna se v Brně uskutečnil veletrh investičních příležitostí
URBIS INVEST, který se v letošním roce stal oficiální doprovodnou
akcí Českého předsednictví Evropské unii.

At the end of April, the investment opportunities exhibition URBIS INVEST
was held in Brno. This year the fair was an official accompanying event of
the Czech Republic's EU Presidency.

M

T

oravskoslezský kraj se veletrhu zúčastnil již popáté, expozici
tentokrát otevíral náměstek hejtmana Ing. Jiří Vzientek. Stánek MS kraje rovněž navštívil hejtman Ing. Jaroslav Palas spolu s krajskými hejtmany, kteří se při příležitosti veletrhu setkali s finančními
institucemi u kulatého stolu pořádaného
Asociací krajů ČR. Hlavními tématy jejich
jednání byla problematika zdravotnictví,
financování regionální dopravy, čerpání
strukturálních fondů EU a další otázky. Prezentace stánku MS kraje, která představovala investiční příležitosti a atraktivní lokality, také propagovala historické památky
a brownfieldy, pro které se hledají vhodní
partneři a jejich možné využití. Moravskoslezský kraj reprezentovala města Hlučín,
Krnov, Havířov, Frýdek- Místek a Bruntál.
Řada dalších investičních příležitostí v městech a obcích MS kraje byla prezentována
Agenturou pro regionální rozvoj, která
mimo jiné představila zajímavé nabídky obcí Bílovce, Bolatic, Bohumína, Karviné, Staré Vsi nad Ondřejnicí, Bašky a Chotěbuzi.
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he Moravian-Silesian Region participated in the event for the
fifth time in a row. The Region's booth was unveiled by Deputy Regional President Jiří Vzientek, and was also visited by the Regional President Jaroslav Palas and other heads of Czech regions,
who met with representatives of financial
institutions at a round table discussion held
by the Association of Czech Regions. Discussions touched on health care, the funding of regional transport, and EU structural funds. The M-S Region's presentation
covered investment opportunities and attractive locations, historical sites and
brownfields available for investment by suitable partners. The Region was represented
by the towns of Hlučín, Krnov, Havířov,
Frýdek-Místek and Bruntál. Many of the
Region's investment opportunities were
among others presented by the Regional
Development Agency, including potential
sites in the towns of Bílovec, Bolatice, Bohumín, Karviná, Stará Ves
nad Ondřejnicí, Baška and Chotěbuz.
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