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Peníze z EU pro sever Moravy
EU funds for North Moravia
Rozhovor s novou ředitelkou ARR Petrou Chovaniokovou
Interview with new RDA Director Petra Chovanioková

Regionální inovační strategie (2010 - 2016)
Regional Innovation Strategy (2010 - 2016)
Globální cíl / Global goal
Zvýšit konkurenceschopnost ekonomiky MS kraje na globálních trzích /
Increase the competitiveness of the M-S economy on global markets

Prioritní oblasti / Priority areas
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Transfer technologií / Technology transfer

Společenská odpovědnost organizací
Corporate Social Responsibility

Lidské zdroje / Human resources

Motivace k odpovědnému přístupu k podnikání

Internacionalizace / Internationalization

Motivation for a responsible approach to business

Koordinace a implementace RIS / RIS coordination and implementation

Kraj má novou inovační strategii

New Regional Innovation Strategy

Klíčový dokument pro další rozvoj inovačního prostředí v Moravskoslezském kraji - Regionální inovační strategii na léta 2010-2016
- schválilo zastupitelstvo kraje 22. září.

On 22 September the Regional Assembly approved a key new
development document supporting innovation in the Region: the
Regional Innovation Strategy for 2010-2016.

P

M

odle Mariana Lebiedzika, náměstka hejtmana pro regionální
rozvoj, budou aktivity strategie v oblasti transferu technologií, rozvoje lidských zdrojů, internacionalizace a koordinace
a implementace strategie směřovat k dosažení hlavního cíle strategie, kterým je zvýšení konkurenceschopnosti Moravskoslezského kraje na globálních trzích, a to prostřednictvím produktů
s vysokou přidanou hodnotou. "Výzkum, vývoj a na ně navazující inovace jsou hlavním nástrojem ekonomik vyspělých zemí
světa k udržení své konkurenční pozice ve vztahu k tzv. "nízkonákladovým" zemím. Také Moravskoslezský kraj má ambice stát
se progresivním inovačním regionem EU, k čemuž má dopomoci
i tato inovační strategie," uvedl.
Regionální inovační strategie zahrnuje všechny aktéry - univerzity, výzkumné ústavy, firmy, klastry a další organizace pro
podporu inovací. Odvětvově je strategie orientována jak na tradiční odvětví jako je strojírenství a s ním související těžební a hutnický průmysl, tak na nová perspektivní odvětví, mezi které patří
zejména informační technologie, automobilový průmysl a další.
Implementace strategie bude zajišťována Agenturou pro regionální rozvoj.

arian Lebiedzik, Deputy to the Regional President with responsibility for regional development, explained that the strategy focuses on technology transfer, human resources development
and international links. By coordinating and implementing the new
strategy, the Moravian-Silesian Region aims to boost its competitiveness on global markets by offering products with high added
value. Lebiedzik added: "Research, development and related innovations are the main tools used by economies in the developed
world to maintain their competitive position against 'low-cost'
countries. The Moravian-Silesian Region aims to become a progressive, innovative region of the EU, and this new innovation strategy will help us achieve that goal."
The Regional Innovation Strategy brings together all key players
in innovation - universities, research institutions, businesses, clusters and other organizations supporting innovation. The strategy
cuts across all sectors of industry - from traditional heavy industries such as engineering, mining and metallurgy to newly emerging
areas such as information technologies and the automotive industry. The implementation of the strategy will be coordinated by the
Regional Development Agency.

EDITORIAL

Vážení čtenáři,
téma regionálního rozvoje je důležité a tomu
odpovídají také kroky Moravskoslezského
kraje. Regionální politika prováděná krajskou
vládou totiž dokáže efektivním způsobem
směřovat veřejné prostředky do strategických
oblastí. Tedy tam, kde pomohou zajistit zkvalitňování klíčových aspektů ekonomického rozvoje regionu a života
jeho obyvatel. Přestože regionálním rozvojem se zabývá mnoho institucí a zahrnuje řadu oblastí, významnou roli integrujícího článku
hraje krajská Agentura pro regionální rozvoj. Dlouhodobě podporuje
svými aktivitami cíle, které kraj považuje ve svém rozvoji za prioritní.
Agentura svoji roli profesionální servisní organizace, která má podíl na
ekonomickém i celkovém rozvoji Moravskoslezského kraje, již mnohokrát potvrdila. V čase se vyvíjí a její služby odpovídají potřebám partnerů. Velmi významná je role ARR při spolupráci s Moravskoslezským
krajem na tvorbě strategických dokumentů, a to jak v dlouhodobém,
tak i krátkodobém horizontu. Agentura může přípravu všech strategických dokumentů opřít o bohaté zkušenosti a znalosti. V polovině letošního roku jsme byli nuceni hledat náhradu za končící ředitelku ARR
Pavlu Břuskovou. Zvolili jsme řešení, které zajistí kontinuitu v řízení
agentury, protože regionální rozvoj, jak už jsem výše popsal, patří
k našim prioritám. Proto padlo rozhodnutí jmenovat do funkce nové
ředitelky Petru Chovaniokovou, která má v tomto směru bohaté zkušenosti ze svého působení na krajském úřadě. O jejích prioritách
v řízení agentury se dočtete v tomto vydání ARR News.
Marian Lebiedzik, náměstek hejtmana pro regionální rozvoj

Dear Readers,
regional development is a very important issue, and the steps taken by
the Moravian-Silesian Region reflect that importance. As part of its
development policy, the Region can effectively target public funding at
strategic areas - those areas where funding will help strengthen key
aspects of the Region's economic development and improve quality of
life for its people. Although there are many organizations dealing with
various facets of regional development, the Regional Development
Agency (RDA) plays the central integrating role, coordinating policy
across the Region. For many years the RDA has supported the achievement of key regional development goals in its capacity as a professional service organization with a proven positive impact on the economic growth and overall development of the Region. The RDA has
successfully evolved to meet the needs of its partners. It can call upon
a wealth of experience in helping to create strategic documents for the
Moravian-Silesian Region - documents which steer regional development in both the short and long term. This summer we appointed a new
Director of the RDA to replace the outgoing Director, Pavla Břusková.
Our choice will help ensure continuity in the agency's management because regional development, as I have already emphasized, is one of
our major priorities. With that in mind, we decided to appoint Petra
Chovanioková as the new Director. She has valuable experience of
regional development from her previous post at the Regional Authority. You can read more about her priorities for the RDA in this edition
of the agency's newsletter.
Marian Lebiedzik, Deputy to the Regional President with responsibility
for regional development
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KALENDÁŘ ARR

RDA CALENDAR

ZÁŘÍ 2010

SEPTEMBER 2010

13 - 17. září 2010, Brno
URBIS INVEST 2010
Mezinárodní veletrh investičních příležitostí, podnikání a rozvoje v regionech.
Informace: www.bvv.cz/urbis

13 - 17 September 2010, Brno
URBIS INVEST 2010
International Fair of Investment & Business
Opportunities and Regional Development.
Information: www.bvv.cz/urbis

13 - 17. září 2010, Brno
52. Mezinárodní strojírenský veletrh
Informace: www.bvv.cz/msv

13 - 17 September 2010, Brno
52nd International Engineering Fair
Information: www.bvv.cz/msv

15. - 19. září 2010, Letiště Leoše Janáčka
Ostrava
Dny NATO v Ostravě
Největší letecko-armádně-bezpečnostní
akce ve střední Evropě.
Informace: www.dny-nato.cz

15 - 19 September 2010, Leoš Janáček
Airport Ostrava
NATO Days in Ostrava
The largest air, army and security show
in Central Europe.
Information: www.dny-nato.cz

ŘÍJEN 2010

OCTOBER 2010

4. - 6. října 2010, Mnichov
EXPO REAL 2010
Mezinárodní renomovaný veletrh podnikatelských nemovitostí, kterého se každoročně účastní realitní kanceláře, projekční
a stavební firmy, developerské firmy,
banky a investoři z celého světa.
Informace: www.exporeal.net

4 - 6 October 2010, Munich
EXPO REAL 2010
International Trade Fair for Commercial Property and Investment. This annual event
brings together real estate agencies, architects, building contractors, developers,
banks and investors from all over the world.
Information: www.exporeal.net

4. - 7. října 2010, Brusel
OPEN DAYS 2010
Evropský týden regionů a měst s podtitulem konkurenceschopnost, spolupráce
a soudržnost.
Informace: www.opendays.europa.eu

4 - 7 October 2010, Brussels
OPEN DAYS 2010
European week of regions and cities, targeting competitiveness, cooperation and
coherence.
Information: ww.opendays.europa.eu

11. - 12. října 2010, Ostrava
Investment & Business Forum (IFO)
11. ročník mezinárodní konference se
zaměřením na perspektivy a scénáře rozvoje Moravskoslezského kraje včetně vlivu
rozvojových aktivit na kvalitu života v regionu. IFO je místem pro prezentaci rozvojových záměrů regionu a diskusi vrcholových představitelů veřejné správy na
národní, regionální i místní úrovni s podnikatelskou veřejností a dalšími sektory
ovlivňující udržitelný rozvoj.
Informace: www.ifo.cz

11 - 12 October 2010, Ostrava
Investment & Business Forum (IFO)
11th annual international conference
focusing on the future development of
the Moravian-Silesian Region, including
the influence of development activities on
quality of life. IFO offers a forum for presenting regional development strategies
and discussion among government
representatives, members of the business community and other stakeholders
in sustainable development.
Information: www.ifo.cz

LISTOPAD 2010

NOVEMBER 2010

9. listopadu 2010, Obchodně podnikatelská fakulta Slezské univerzity v Karviné
KARIÉRA OPF
Více o veletrhu na straně 7.

9 November 2010, Silesian University_s
School of Business Administration in Karviná
KARIÉRA OPF
For more on the event see page 7.

11. listopadu 2010, Obchodně podnikatelská fakulta Slezské univerzity v Karviné
Evropské příležitosti regionu
Více o akci na straně 7.

11 November 2010, Silesian University_s
School of Business Administration in Karviná
European Opportunities for the Region
For more on the conference see page 7.
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ROZHOVOR

INTERVIEW

ARR se zaměří na získání peněz z EU
pro Moravskoslezský kraj

RDA will focus on accessing EU funding
for Moravian-Silesian Region

Agentura pro regionální rozvoj Moravskoslezského kraje se chce
mimo jiné zaměřit na pomoc obcím a firmám v získávání peněz
z Evropské unie, říká nová ředitelka Petra Chovanioková, která
funkci převzala od začátku července.

One of the key tasks of the Regional Development Agency is to
help businesses and municipalities in the M-S Region access
European Union funding, according to the RDA's new Director
Petra Chovanioková, who took charge at the start of July.

S jakými záměry jste převzala funkci generální ředitelky Agentury pro regionální rozvoj?
Mým záměrem je navázat na vše pozitivní, co se v agentuře
podařilo dosáhnout a dále rozvíjet její činnosti a projekty. Jako
jeden z hlavních úkolů v době druhého programového období
2007-2013 vidím nutnost v maximální možné
míře pomoci využít zdroje z fondů Evropské
unie. Taková příležitost je unikátní, nebude se
již opakovat, a proto je třeba se na ni koncentrovat. Chceme upozorňovat subjekty
v regionu, především obce a firmy na možnosti jednotlivých operačních programů, aby se
podařilo získat do regionu další prostředky.
Jsou to peníze, které pomohou dalšímu rozvoji kraje.

What are your aims as the new Director of the Regional Development Agency?
I aim to draw on all the positive results already achieved by
the RDA, and to continue developing its various activities and
projects. One of our main tasks during the second programming
period 2007-2013 is helping to maximize our
use of European Union funding. We currently
have a unique and never-to-be-repeated
opportunity to access these funds - so we need
to concentrate our efforts on that. We plan to
inform various potential recipients in the Region - mainly businesses and municipalities about the operational programmes that can
bring extra money to the Region and support
its development.

Podstatná je tedy podle vás skutečnost, že
So the Region will never get such an opporpodobná příležitost už se nebude opakovat?
tunity again?
Určitě. V zájmu kraje je to, aby se z tematicPrecisely. It is in the Region's interest to absorb the
Petra Chovanioková
kých operačních programů na centrální úrovni
maximum possible volume of funding from centabsorbovalo do našeho regionu maximum. Jedna
rally run thematic operational programmes. Some
část jsou prostředky určené přímo v regionálním operačním prografunds are targeted directly at regional operational programmes here
mu pro náš kraj, pak jsou ale ostatní tematické programy, které
in Moravia-Silesia, while other thematic programmes are not allocanejsou rozděleny na regiony. U nich záleží na aktivitě a schopnosti
ted on a regional basis. To gain the second type of funding, applicants
subjektů peníze absorbovat. Je to směr, který může regionálnímu rozneed to be very active and able to absorb the funds. And that is a key
voji Moravskoslezského kraje výrazně pomoci.
way of helping to boost the Region's development.
Jaké konkrétní kroky v tomto směru plánujete?
Obce a firmy bude agentura upozorňovat na to, že jsou vyhlášené konkrétní výzvy. Chceme je upozornit, že určitá výzva může být
poslední, aby proto neotálely. Vzhledem k tomu, že jsme v polovině plánovacího období let 2007 až 2013 a řada projektů již je
nasmlouvána, tak je již šance opravdu jen v nejbližším období.
Zatím Moravskoslezský kraj v čerpání peněz z tematických programů nestojí na prvních místech. Nevyužít je kvůli nedostatečné
informovanosti by byla škoda.

What specific steps do you plan to take?
The RDA will inform companies and municipalities about specific calls for projects. We will also tell them if a particular call is the
last chance, so that they can submit applications without delay. We
are now mid-way through the planning period 2007-2013 and many
projects have already been approved, so we only have a short time
left. Currently the Moravian-Silesian Region does not rank among
the biggest recipients of thematic programme funding. It would be
a shame to miss out on this opportunity due to a lack of information.

Stručné představení

Brief introduction

Petra Chovanioková je absolventkou ekonomické fakulty VŠB

Petra Chovanioková graduated from the Faculty of Economics at the

- TU Ostrava. Absolvovala desetiměsíční studijní stáž v USA

VŠB - Technical University of Ostrava. Her studies included a ten-

a tříměsíční v Portugalsku. Rok pracovala v realitní kanceláři,

month stay in the USA and three months in Portugal. After a year wor-

dva roky na Ministerstvu pro místní rozvoj a posledních 9 let na

king at a real estate agency, she moved to the Ministry for Regional

Krajském úřadě Moravskoslezského kraje. Od roku 2005 na

Development (2 years) and then spent the past 9 years at the Moravi-

pozici vedoucí odboru regionálního rozvoje a cestovního

an-Silesian Regional Authority, where she headed the Department of

ruchu.

Regional Development and Tourism (from 2005).
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PROFILY PODNIKŮ

COMPANY PROFILES

Spolupráce škol a průmyslu bude
pro budoucnost regionu klíčová

Business and education - working together
for the Region's future

Řada podniků si zoufá nad nedostatkem kvalifikovaných odborníků.
Vědeckým pracovištím se zase nedaří proměnit výsledky svých
výzkumů v aplikace použitelné v praxi. A zákazníci samozřejmě
vyžadují vysokou kvalitu a inovace. To všechno jsou důvody, které
by měly vést k úzké spolupráci škol a průmyslových podniků.

Many companies complain that there is a lack of qualified experts on
the job market. Research institutions are finding it hard to transform
their results into practical applications. And of course customers
demand high quality and innovative products. Those are three key
reasons why business and education should work closely together.

V

mnoha odvětvích se o ní zatím jen mluví, najdou se ale příklady
hodné následování. Těžební společnost OKD se v loňském roce
zasadila o obnovení hornického učňovského školství v regionu.
V Karviné již studují budoucí důlní elektrikáři a důlní zámečníci.
K podobnému kroku přistoupila v letošním roce i její sesterská
společnost OKK Koksovny - středoškolskou
specializaci na hutnictví a koksárenství
nabídne Střední průmyslová škola ve Frýdku-Místku. Po útlumu v 90. letech jde
o jasný signál, že těžký průmysl stále zůstává
tahounem ekonomiky v moravskoslezském
regionu a klíčovým zdrojem jeho bohatství.
"Pro další rozvoj našeho podnikání je spolupráce se školami
naprosto zásadní," zdůrazňuje Klaus-Dieter Beck, generální ředitel
OKD. "Do našich dolů jsme v uplynulých třech letech instalovali
novou techniku za téměř deset miliard korun a potřebujeme zkušené a vzdělané lidi, kteří ji dokážou obsluhovat. Horníkům v 21. století už zkrátka nestačí sbíječka a svaly, jak si lidé často myslí, stále
větší roli hrají v našem odvětví počítačové systémy a další moderní
technologie," dodává Beck, který v minulosti řídil těžbu uhlí také ve
Spojených státech amerických či Německu.

I

Známý hotel v centru Ostravy

A renowned hotel in the heart of Ostrava

Mamaison Business & Conference Hotel Imperial je bezpochyby
jeden z nejznámějších hotelů v Ostravě. Jeho praktická poloha
přímo v centru města, bohatá historie a v neposlední řadě profesionální personál z něj tvoří ideální hotel pro Váš pobyt.

Mamaison Business & Conference Hotel Imperial is surely one of
the most famous hotels in Ostrava. Its practical location directly at
the city centre, rich history and last but not lest professional staff
make the ideal hotel for your stay.

K

T

ombinace stoleté tradice a moderních hotelových trendů činí
z tohoto renomovaného hotelu dokonalé místo jak pro
obchodní schůzku, tak pro příjemný odpočinek po náročném dni.
Hotel nabízí 162 pohodlných a moderně zařízených pokojů, rozsáhlé konferenční centrum, 2
příjemné restaurace se širokou nabídkou gastronomických specialit, jedinečné Relax centrum
a hlavně osobní a přátelský přístup každého
zaměstnance hotelu ke všem hostům - to vše nás
opravňuje nazývat Mamaison Business & Conference Hotel Imperial Váš domov na cestách.
Kromě Ostravy naleznete hotely společnosti
Mamaison na jedinečných místech mnoha nejprestižnějších měst střední a východní Evropy v Praze, Bratislavě, Budapešti, Varšavě nebo
Moskvě. Všechny nabízejí unikátní ubytování
v bohatém kulturním a historickém prostředí, ať
už hledáte kvalitní služby za dobrou cenu nebo
vrcholnou sofistikovanost.
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n many sectors of the economy this cooperation has not moved
beyond the planning stage, but there have been some notable
examples to follow. Last year, the mining company OKD helped reopen a vocational training programme for mine electricians and maintenance engineers in Karviná. This year, OKD's sister company OKK
Koksovny followed suit, launching vocational
training in metallurgy and coke production at
a technical college in Frýdek-Místek. After
suffering a decline in the 1990s, the coal and
steel industries are now regaining their former
position as the driving force behind the Moravian-Silesian economy and a key generator of
wealth for the region. OKD's General Manager is Klaus-Dieter Beck,
who has extensive industry experience in the USA and Germany.
Beck explains the company's policy: "Cooperation with schools is
essential if we want to develop our business further. In the past three
years we have installed almost 10 billion crowns' worth of new technology in our mines, and we need experienced, well-trained people to
operate it. Mining in the 21st century is not just about hard manual
labour, as many people think. Increasingly we use computer systems
and other sophisticated technologies."

he combination of hundred years of tradition and
modern hotel trends is an ideal setting for a business
meeting, as well as for relaxation after a long day. The hotel
offers 162 comfortable and newly-furnished
rooms, a large conference centre, two fine
dining restaurants with a wide offer of gastronomic specialities and the personal and
friendly attitude of all employees – all this
entitles us to call the Mamaison Business &
Conference Hotel Imperial "Your home
away from home."
In addition to Ostrava you can find our
Mamaison hotels in other unique places of
many prestigious cities of Central and Eastern Europe – Prague, Bratislava, Budapest,
Warsaw or Moscow. All of them offer excellent accommodation in interesting cultural
and historical surroundings, no matter if you
look for good value for money or top sophistication.
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KONKURENCESCHOPNOST

COMPETITIVENESS

Observatoř konkurenceschopnosti

Competitiveness Observatory

Zvyšování regionální ekonomické konkurenceschopnosti je jedním
z klíčových úkolů představitelů veřejné správy. Z tohoto důvodu je
v mnoha regionech navržena koncepce dlouhodobého udržitelného
rozvoje, která je založena na vyváženém rozvoji lokálního prostředí.
Tento přístup je charakteristický vzájemným působením a vývojem
4 základních oblastí místního ekonomického rozvoje: PODNIKÁNÍ,
LIDÉ, INOVACE a ÚZEMÍ.

One of the key tasks of local government is to boost the competitiveness of regional economies. To help achieve this goal, many
regions have drawn up plans for long-term sustainable development based on balanced development within the local environment.
This approach involves the mutual interaction and development of
four key pillars of local economies: ENTERPRISE, PEOPLE, INNOVATION and TERRITORY.

H

lavním cílem observatoře konkurenceschopnosti Moravskoslezského kraje je nalezení uceleného pohledu na tyto
tematické oblasti (rozvojové faktory), jejichž monitoring poslouží
k bilancování a především k strategickému plánování rozvoje ve
všech definovaných oblastech. Jedná o nástroj, který prostřednictvím čísel a statistických dat může pomoci řadě řídících pracovníků či místních samospráv k formulaci jejich dlouhodobých rozvojových
plánů a vizí. Observatoř by tak mohla
nahradit řadu analýz o stavu konkurenceschopnosti kraje a přispět k další
koncepční práci. V současné době je ke
každé tematické oblasti zpracován přehled indikátorů a komentářů, jež jsou
umístěny na webových stránkách Agentury pro regionální rozvoj:
http://www.arr.cz/cz/observator-konkurenceschopnosti.html.
Jednotlivé indikátory si lze také otevřít ve zjednodušené tabulkové a grafické verzi k určité podoblasti. Další etapou vývoje Observatoře bude její zdokonalování a přizpůsobování potřebám uživatelů směrem k co největší využitelnosti.

T

Investment & Business Forum

Investment & Business Forum

Již 11. ročník mezinárodní konference "Investment & Business
Forum" se bude konat 11. - 12. října 2010 v Clarion Congress
Hotelu Ostrava.

The 11th annual international conference 'Investment & Business
Forum' will take place on 11-12 October 2010 at Ostrava's Clarion
Congress Hotel.

N

I

a základě závěrů minulého ročníku a výsledků jednání s partnery bude program zaměřen na přeshraniční spolupráci v rámci
"trianglu ČR-PL-SR" hospodářsky silných regionů Slezského a Opolského vojvodství, Žilinského a MS kraje. V programu budou prezentovány a diskutovány oblasti hospodářské spolupráce, investic, vědy,
výzkumu a inovací, obchodu a podnikání.
Představeny budou iniciativy Evropského
seskupení územní spolupráce (ESÚS), finanční nástroj Jessica pro rozvoj měst i projekty
financované společně z veřejných a soukromých zdrojů (PPP). Přislíbena je účast zástupců Evropského parlamentu, Evropské komise,
dlouhodobě fungujících euroregionů, regionálních orgánů z Polska, Slovenska a ČR.
Konference se stane místem prezentace perspektivního euroregionu a jeho rozvojových záměrů. Bude také místem pro diskusi představitelů veřejné správy na národní, regionální
i místní úrovni s podnikatelskou veřejností a dalšími sektory ovlivňujícími udržitelný rozvoj v rámci nové kohezní politiky EU. Konferenci pořádá Sdružení pro rozvoj MS kraje s aktivní účastí Agentury pro
regionální rozvoj, Moravskoslezského kraje, statutárního města
Ostravy, Krajské hospodářské komory, Regionální rady NUTS II
Moravskoslezsko a dalších partnerů.

he main aim of the Moravian-Silesian Region's newly established
Competitiveness Observatory is to monitor each of these four
key development factors in order to paint a balanced picture of the
Region's needs and progress. This benchmarking provides essential
data for strategic planning in regional development. The Competitiveness Observatory will supply managers and local government
representatives with a broad range of statistical data, enabling them to formulate
long-term visions and development plans.
Previously there have been many separate analyses of the Region's competitiveness; the Observatory now brings all of
this work together in a coordinated way.
Indicators and further information on
each of the four key pillars are presented on the RDA website at
http://www.arr.cz/cz/observator-konkurenceschopnosti.html. Data
for the indicators can also be viewed as simplified tables and graphs.
Work is currently underway to make the Competitiveness Observatory even more responsive to user needs, enabling the data to be
channelled into a wide range of practical applications.

nspired by the conclusions of the 2009 conference, the main focus
of this year's programme will be on cross-border cooperation in
the Czech-Polish-Slovak triangle. This is the meeting point of four
economically strong regions: Silesia and Opole (PL), Žilina (SK),
and Moravia-Silesia (CZ). Discussion will focus on business cooperation, investment, science, research and
innovation. There will also be presentations of
initiatives from the EGTC (European Grouping for Territorial Cooperation), the 'Jessica'
funding tool for urban development, and public-private partnership (PPP) projects. Guests
will include representatives of the European
Parliament, the European Commission, Euroregions, and regional bodies from all three
countries. As well as presenting the development strategies of this dynamic cross-border Euroregion, the conference will provide a forum for discussion among government representatives, members of the business community and other stakeholders in sustainable development as part of the EU's new cohesion
policy. The event is organized by the Union for the Development of
the M-S Region in cooperation with the RDA, the Region, the City of
Ostrava, the Regional Chamber of Commerce, the Regional Council
NUTS II Moravia-Silesia and other partners.
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ANALÝZA

ANALYSIS

Čerpání ze strukturálních fondů

Accessing structural funds

Čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů je jednou
z významných cest, jak realizovat projekty, které přispívají k rozvoji
regionu nebo obce, zvyšování zaměstnanosti, rozvoji podnikání či
výzkumu a vývoje na univerzitách i v podnicích.

Structural funding is one of the most important tools for financing
regional or municipal development projects - helping to combat
unemployment, supporting enterprise, or strengthening research
and development in universities and businesses.

J

ednou z aktivit Agentury pro regionální rozvoj je zpracování analýzy čerpání subjektů z MS kraje ze strukturálních fondů EU,
která umožňuje odhalovat, ve kterých oblastech je čerpání nízké,
zjišťovat příčiny nízkého čerpání a cíleně na to reagovat. Ve stávajícím programovacím období byly k 30. červnu v kraji schváleny
v jednotlivých tematických operačních programech (OP Podnikání
a inovace, OP Životní prostředí, Integrovaný OP, OP Lidské zdroje
a zaměstnanost, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, OP
Doprava, OP Výzkum a vývoj pro inovace) projekty s celkovou
finanční podporou 36,6 miliardy Kč. V porovnání se stavem na
konci roku 2009 došlo k navýšení o 10,1 miliard Kč. Podíl schválených peněz na projekty realizované v našem kraji činí necelých
11 % z peněz určených na realizaci projektů v celé České republice.
Nejvíce peněz pro Moravskoslezský kraj bylo schváleno v Operačním programu Doprava, a to 15,8 miliardy Kč na realizaci 9 projektů. Na druhém místě je Operační program Životní prostředí, ve kterém bylo schváleno 7,6 miliardy Kč na realizaci 380 projektů, díky
nimž se v kraji zejména zlepší vodohospodářská infrastruktura, sníží
riziko povodní a podpoří udržitelné využívání zdrojů energie.

T

he Regional Development Agency (RDA) regularly analyzes the
level of EU structural funding accessed by companies and other
organizations in the Moravian-Silesian Region. This analysis highlights
areas where funding levels are low, identifies root causes and helps in
designing targeted solutions. In the current programming period, by 30
June 2010, projects attracting a total CZK 36.6 billion in funding had
been approved within the various operational programmes (OP
Enterprise and Innovation, OP Environment, Integrated OP, OP
Human Resources and Employment, OP Education for Competitiveness, OP Transport, OP Research and Development for Innovation).
Compared with the situation at the end of 2009, this represents a rise
of CZK 10.1 billion. Funding targeted at projects implemented within
the M-S Region accounts for almost 11 % of the total structural funds
allocated for projects in the Czech Republic. Of all the operational programmes, it is the OP Transport that has attracted the largest share of
funding (9 projects worth a total CZK 15.8 bn). In second place is the
OP Environment (380 projects, CZK 7.6 bn); these projects will help
improve the Region's water infrastructure, reduce the risk of flooding
and support the use of sustainable energy sources.

Nová výzkumná centra v kraji

New research centres in the Region

Investice do výzkumu a vývoje jsou zásadním předpokladem pro
technologický pokrok a udržení konkurenceschopnosti jak firem,
tak celých regionů.

Investment in research and development is an essential factor in
achieving technological progress and maintaining competitiveness
- not only for businesses, but for entire regions.

M

oravskoslezský kraj proto podporuje vědecko-výzkumné a inovační aktivity celou řadou programů a dotací, z nichž lze jako
příklad uvést podporu univerzit při přípravě žádostí do Operačního
programu Výzkum a vývoj pro inovace na realizaci regionálních
výzkumných center. Na přípravu těchto projektů poskytl kraj v roce
2009 částku převyšující 20 milionů Kč, přičemž Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy již doporučilo k realizaci 6 projektů v celkové
hodnotě přes 3,6 miliardy Kč. V kraji tak bude rozšířena výzkumná
a vývojová infrastruktura posilující tradičně silné vazby na regionální
průmysl a zároveň rozvíjející nové perspektivní směry, zejména informační technologie. Finančně nejnáročnějším a také nejvýznamnějším
je projekt Centrum excelence IT4Innovations, který patří do tzv.
Cestovní mapy výzkumných infrastruktur národního významu. Jeho
cílem je vytvořit národní centrum excelentního výzkumu v oblasti
informačních technologií. Součástí projektu je pořízení velmi výkonného superpočítače.

T

Přehled schválených projektů

Approved projects

- Centrum excelence IT4Innovations (1,8 mld. Kč)
- Regionální materiálově technologické výzkumné centrum (680 mil. Kč)
- Inovace pro efektivitu a životní prostředí (170 mil. Kč)
- Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin
(338 mil. Kč)
- Institut environmentálních technologií (256 mil. Kč)
- Energetické jednotky pro využití netradičních zdrojů energie (385 mil. Kč)

- IT4Innovations Centre of Excellence (CZK 1.8 billion)
- Regional Materials Technology Research Centre (CZK 680 million)
- Innovation for Effectiveness and the Environment (CZK 170 million)
- Institute of Clean Mining and Energy Resources Utilization Technology
(CZK 338 million)
- Institute of Environmental Technologies (CZK 256 million)
- Power units for utilizing non-traditional energy sources (CZK 385 million)
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he Moravian-Silesian Region supports R&D and innovationbased activities through a wide range of programmes and grants.
For example, the Region supported its universities' applications for
funding from the OP Research and Development for Innovation to
set up regional research centres. In 2009 the Region released over
CZK 20 million to help in the preparation of these projects; the
Ministry of Education had already recommended the approval of
6 project applications worth over CZK 3.6 billion. These projects
will help expand the Region's R&D infrastructure, reinforcing the
traditionally strong links with heavy industry while also developing
promising new sectors such as information technology. The most
important of these projects, attracting the largest volume of funding,
is the IT4Innovations Centre of Excellence - which forms part of the
'Road Map' of nationally significant research infrastructure. The project will create a national centre of excellence in information technologies, including a powerful state-of-the-art supercomputer.
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KONFERENCE, VELETRH

CONFERENCE, FAIR

Konference Evropské příležitosti regionu
bude letos v Karviné

Karviná hosts this year's conference
European Opportunities for the Region

Čtvrtý ročník konference Evropské příležitosti regionu se uskuteční 11. listopadu 2010 v Karviné. Program se odehraje v aule
a posluchárnách Obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity.

The fourth annual conference 'European Opportunities for the Region' will take place on 11 November 2010 in Karviná. The venue will
be the main hall and lecture rooms of the School of Business Administration (Silesian University).

P

ro účastníky budou připraveny diskuzní panely a workshopy
o využití strukturálních fondů EU v Moravskoslezském kraji
a čerpání z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko.
Budou informováni o novinkách týkajících se budoucnosti evropské kohezní
politiky. Připraven je bohatý doprovodný program, v němž nositelé projektů
mimo jiné představí své úspěšné projekty financované z evropských fondů.
Konference je určena zástupcům
veřejného, neziskového i soukromého
sektoru a všem zájemcům o tématiku
evropské regionální politiky a strukturálních fondů.
Další informace o programu a účinkujících je možné získat na webu konference.dobra-rada.cz. Rezervační systém
pro zajištění účasti na konferenci bude spuštěn v 2. polovině září.
Konferenci pořádá Regionální rada Moravskoslezsko, partnerem
akce je Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné a Česká spořitelna, a.s.
Loňský ročník konference proběhl na konci října 2009 v prostorách Nové auly VŠB - TU Ostrava za účasti více než čtyř set lidí
a dalších významných hostů. O zajímavé mluvčí a přednášející nebude nouze ani letos.

P

Podzimní veletrh pracovních příležitostí
KARIÉRA OPF

Autumn careers fair
KARIÉRA OPF

Organizace AIESEC připravuje veletrh pracovních příležitostí na
Slezské univerzitě, Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné,
nazvaný KARIÉRA OPF. Veletrh se uskuteční 9. listopadu 2010 ve
foyer fakulty.

On 9 November 2010 the KARIÉRA OPF careers fair will be
held in the foyer of the Silesian University's School of Business
Administration (OPF) in Karviná. The event is organized by
AIESEC.

C

ílem akce je zprostředkování přímého
kontaktu
studentů
obchodně podnikatelské fakulty
a lokálních firem za účelem navázání
spolupráce a získání vzájemných
kontaktů.
Na přípravě se společně s organizací AIESEC podílí také samotné
vedení fakulty a Magistrát města Karviné.
Pro firmy se tak nabízí jedinečná
příležitost k navázání spolupráce se
studenty v Karviné a také zviditelnění a budování image společnosti.
Kontaktní informace: Martina Bednářová, organizátor
KARIÉRA OPF, martina.bednarova@aiesec.cz

articipants will be able to attend discussion panels and workshops on EU structural funding in the M-S Region, including
funding accessed via the ROP Moravia-Silesia. Presentations will
also focus on future developments in
European cohesion policy. The event
will feature a wide-ranging additional
programme including presentations
of successful EU-funded projects.
The conference is targeted at representatives of the public and private
sectors and non-profit organizations,
plus anybody else with an interest in
EU regional policy and structural
funding.
More information on the programme can be found at konference.dobrarada.cz. A reservation system for participants will be launched in the second half of September.
The conference is organized by the Regional Council MoraviaSilesia in partnership with the Karviná School of Business Administration and the bank Česká Spořitelna.
Last year's conference took place in October 2009. It was held
in the New Hall of Ostrava's VŠB - Technical University and featured over 400 participants, including VIP guests. This
year's event promises to build on the success of last year.

T

he aim of the fair is to bring the
School's students into direct contact with local companies in order to
support effective networking and
mutual cooperation.
AIESEC is organizing the conference in conjunction with the School of
Business Administration and the local
authority in Karviná.
For the business community, KARIÉRA OPF represents a unique opportunity to meet students face-to-face
while also raising awareness of companies and building a strong image.
For more information contact Martina Bednářová from the
organizing team: martina.bednarova@aiesec.cz
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CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Kraj podporuje zavádění principů
společenské odpovědnosti organizací

The Moravian-Silesian Region: supporting
Corporate Social Responsibility

V září loňského roku jsem u rady kraje inicioval vznik nové soutěže o Cenu hejtmana kraje za společenskou odpovědnost.
Cílem bylo podpořit, motivovat a ocenit ty firmy podnikající
v kraji, které nad rámce povinné legislativy uplatňují principy
společenské odpovědnosti organizací (Corporate social responsibility - CSR).

In September 2009 I helped launch a new competition: the Regional President's Award for Social Responsibility. The aim of the
award - organized through the Regional Council - is to support,
motivate and reward companies within the Region which apply the
principles of Corporate Social Responsibility (CSR) voluntarily,
going beyond legislative requirements.

D

T

MS kraj - inovační region budoucnosti

Moravia-Silesia - a future innovation region

Moravskoslezský kraj vydal v září 2010 ve spolupráci s Agenturou
pro regionální rozvoj, a.s. novou publikaci, která se zabývá současnými a plánovanými aktivitami v oblasti výzkumu, vývoje a na ně
navazujících inovací v Moravskoslezském kraji.

In September 2010 the Moravian-Silesian Region, in conjunction
with the Regional Development Agency, issued a new publication
outlining current and planned activities in research & development
and related innovations within the Region.

P

T

he competition has its roots in the M-S Region's partnership with
ůvodem vzniku nové soutěže byla dobrá spolupráce s Radou kvathe Czech Quality Council, and it reflects our desire to promote
lity ČR a také naše snaha motivovat a ocenit aktivity firem
Corporate Social Responsibility in all types of companies and organiv oblasti společenské odpovědnosti organizací. Model Ceny hejtmana
zations. The inspiration for the award was a similar
kraje za společenskou odpovědnost jsme převzali
event organized on the national level (the Czech Natiz obdobné soutěže, která je pořádána na celostátní
onal Award for Corporate Social Responsibility). Besiúrovni (Národní cena ČR za CSR). Připadalo nám
des expressing our appreciation for companies' efforts
správné, aby i zdejší podnikatelská komunita měla
in CSR, we were also determined that members of the
možnost se porovnávat v oblasti CSR a také, aby bylo
business community should have the opportunity to
zřejmé, že si vážíme jejich snah o naplňování principů
measure their CSR against other companies within the
CSR. Rádi bychom naší soutěží vyslali signál, že podRegion. The competition sends out a clear signal that
porujeme firemní odpovědnost, firemní občanství,
the Region supports corporate responsibility, corporaodpovědné podnikání, udržitelné odpovědné podnite citizenship, responsible business practices, sustainakání a sociální výkonnost. Je zapotřebí motivovat
bility and social awareness. It is important that comk odpovědnému přístupu v podnikání, který je chapanies are motivated to take a responsible approach to
rakterizován snahou o dlouhodobé dosahování firemtheir commercial activities - ensuring that the business
ních cílů a udržitelný rozvoj. Vzhledem k tomu, že je
Jaroslav Palas
will develop sustainably and continue to achieve its
náš kraj dotčený průmyslovou výrobou, není nám ani
goals in the long term. In a region with such a strong
lhostejné životní prostředí, které bychom chtěli uchoindustrial heritage, we are naturally aware of the huge importance of
vat "v relativně obyvatelném stavu" i pro budoucí generace zdejších lidí.
the environment. Sustainable and responsible business practices will
Jak již bylo uvedeno, jde především o dlouhodobě udržitelné
help protect and cultivate the environment, ensuring that the M-S Regia odpovědné podnikání, které o to více se stává důvěryhodné, a to
on continues to offer a good quality of life for future generations.
nejenom ve vztahu k veřejným institucím, ale také případným invesSuch practices also boost a company's credibility in the eyes of pubtorům. Takže v konečném důsledku uplatňování principů CSR vede
lic institutions and potential investors - so companies applying the prink dlouhodobému firemnímu zisku. Další výhodou je i zvýšená loajaciples of CSR enjoy long-term profitability. Further advantages of CSR
lita a produktivita zaměstnanců nebo přímé finanční úspory spojené
include enhanced employee loyalty and productivity, as well as direct
s ekologickou praxí.
cost savings linked to environmentally friendly policies.
Rád bych pozval všechny případné zájemce z řad firem podnikaI would like to cordially invite representatives of all companies operajících v Moravskoslezském kraji k účasti na již vyhlášeném
ting in the M-S Region to take part in the second annual Regional Pre2. ročníku soutěže o Cenu hejtmana kraje za společenskou odposident's Award for Social Responsibility. Complete information, incluvědnost. Podmínky soutěže, jakož i všechny potřebné materiály lze
ding terms and conditions of the competition, can be found on the Regizískat písemně nebo na internetových stránkách Moravskoslezského
on's website (http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/hejtman_cso.html).
kraje (http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/hejtman_cso.html).

ublikace, která je dostupná v české, anglické a ruské jazykové
mutaci, představuje regionální inovační politiku Moravskoslezského kraje a jeho inovační infrastrukturu. Vyzdvihuje zejména konkrétní příklady úspěšných inovujících firem, klastrů, univerzit
a výzkumných ústavů, které projevily zájem o prezentaci svých dosažených úspěchů. Doufáme, že publikace přispěje nejen ke zvýšení
povědomí o inovacích v regionu, ale stane se také stimulem k navázání nových partnerství v oblasti inovačního podnikání a k dalšímu
rozvoji soukromého i veřejného sektoru.
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he publication is available in Czech, English and Russian versions.
It presents the Moravian-Silesian Region's innovation policy and
innovation infrastructure, showcasing some of the success stories
achieved by businesses, clusters, universities and research institutes
which have prioritized innovation-based activities. We are confident
that the new publication will not only help raise awareness of innovation in the Region, but will also act as a stimulus for new innovative business partnerships, supporting the further development of both
the public and private sectors.
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