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Zdroje EU pomohou rozvoji kraje
EU funds will help Regional development

www.arr.cz

Investice s podporou CzechInvestu v krajích (2008)
Investments supported by CzechInvest in the regions (2008)

Projekty s finanční pomocí EU v objemu 15 mld. Kč.

Počet projektů
No. of projects

Projects with EU funding of CZK 15 billion.
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Operační program VaVpI
Operational Programme R&D4I
Významná finanční podpora pro výzkum a vývoj.
Major funding for research and development.

Moravia-Silesia
South Moravia
Plzeň
Praha
Pardubice
Central Bohemia
Karlovy Vary

31
36
18
15
15
27
7

Prac. místa
Jobs

2 912
1 963
1 620
1 291
1 180
1 130
873

Počet projektů
No. of projects

Ústí nad Labem
Hradec Králové
Liberec
Vysočina
Olomouc
Zlín
South Bohemia

Prac. místa
Jobs

11
11
15
9
15
19
11

865
814
599
544
440
239
137

Zdroj / Source: CzechInvest

Kraj je pro investory stále atraktivní

The Region is still attractive for investors

V Moravskoslezském kraji byl loni agenturou CzechInvest
zprostředkován největší objem investičních projektů v České republice.

Last year, the CzechInvest agency helped coordinate the largest
volume of investment projects in the country.

B

A

ezmála 3000 nových pracovních míst má vytvořit v MS kraji
31 investorů, kteří loni realizovali investiční projekty zprostředkované agenturou CzechInvest. Počtem nově vytvořených pracovních příležitostí i objemem investic v celkové výši 6,3 mld. Kč se
kraj ve srovnání s ostatními kraji umístil na první pozici. Investice
směřují především do IT a vývoje softwaru, ale také do oblasti automobilového průmyslu, strojírenství, chemie a farmacie. Vznikne
například přes pět set pozic pro absolventy vysokých škol.
Moravskoslezský kraj tedy i v minulém roce potvrdil svou
pověst jedné z nejperspektivnějších lokalit ve střední Evropě. Po
Praze se může pochlubit za poslední roky jednou z nejvyšších produktivit práce v České republice zejména z důvodu relativně nízkých personálních nákladů, stále se rozvíjející infrastrukturou i velkým potenciálem kvalifikované pracovní síly.
Prudký rozvoj kraje zbrzdily v posledním čtvrtletí následky světové finanční krize a ekonomická recese. Kraj musí počítat s nárůstem nezaměstnanosti a pomalejším hospodářským růstem. Krize se
ale rovněž může stát příležitostí pro mnohé podnikatelské subjekty i investory využít prostředků z fondů Evropské unie na programy spojené s inovacemi ve výrobě, s rozvojem podnikání nebo
rekvalifikaci pracovní síly a podílet se tak v budoucnu na opětovném růstu a celkovém rozvoji kraje.

lmost 3000 new jobs will be created by 31 investors who were
involved in investment projects coordinated through the CzechInvest agency. Moravia-Silesia was the top Czech region in terms
of the number of new jobs created and the volume of investments which totalled CZK 6.3 billion. The largest share of the investment
is in IT and software development. Other key sectors are the automotive industry, engineering, chemicals and pharmaceuticals. Over
500 vacancies will be created for university graduates.
Last year, the Moravian-Silesian Region continued to reinforce
its reputation as one of the most promising locations in Central
Europe. In a national context, the Region is second only to Prague
in terms of labour productivity in recent years - mainly due to the
relatively low labour costs, the constantly developing infrastructure,
and the huge potential offered by the Region's qualified workforce.
The rapid development of the Region slowed down in the last
quarter due to the global financial crisis and the onset of recession.
Unemployment will rise, and growth will continue to slow. Nevertheless, the crisis can also provide an opportunity for businesses and
investors to access European Union funding targeted at innovative
production, enterprise development or workforce retraining - all
activities which will play a key role in accelerating the future growth
and development of the Region.
Do Moravskoslezského kraje si loni
našlo cestu 31 investorů.
31 new investors arrived in the
Moravian-Silesian Region last year.

EDITORIAL

Vážení čtenáři,
započaté funkční období nové regionální vlády
nám dává určitou oprávněnost cítit se na začátku
nového plánování, nových vizí a nových řešení. Pod
vedením náměstka hejtmana pro regionální rozvoj,
doc. Ing. Mariana Lebiedzika, Ph.D. a ve spolupráci s odbornými partnery bude letos ARR připravovat
několik zásadních dokumentů. Jedná se hlavně o Strategii rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009-2016, která se zaměří na stimulaci rozvoje na
území kraje, na zjištění, co je třeba skutečně změnit a na realizaci těchto změn.
Zatímco cílem analytické části bude vytipovat klíčové příležitosti, které mohou
být využity k vyšší dynamice růstu a zajištění konkurenční výhody, cílem návrhové části bude najít shodu nad společnou vizí kraje. Kam se chceme ubírat
do roku 2016 a dále, jaké scénáře si umíme představit? Na to naváže stanovení způsobů naplňování vize k dosažení optimálního scénáře vývoje v rámci
3 hlavních potenciálů, kterými jsou Podnikání, Lidé a Území. Podrobnější rozbor stavu kraje v jednotlivých sektorech (průmysl, doprava, zdravotnictví, sociální služby, vzdělávací sektor atd.) a konkrétní akční plán bude předmětem
Programu rozvoje kraje (PRK) na léta 2009-2012. Dokument umožní orientaci kraje na ty cíle a projekty, které chce svou činností, kapacitami a financemi
naplnit v krátkodobém horizontu. Nejaktuálnější dokument - Regionální inovační strategie - pomůže zabezpečit, aby zamýšlené investice do výzkumu
a vývoje v kraji, které se pohybují v řádu miliard korun, byly zasazeny do prostředí s jasně definovanou udržitelností těchto investic, do uceleného a řízeného systému s respektovanou strukturou komunikace a koordinace projektů
a soustředěním se na klíčové projekty.
Pavla Břusková, generální ředitelka a předsedkyně představenstva Agentury pro
regionální rozvoj, a.s.

Dear Readers,
The recent election of a new Regional government marks the beginning of
a new period of planning, new visions and new solutions. This year, under the
leadership of the Deputy Regional President with responsibility for regional
development, Assoc. Prof. Marian Lebiedzik, and in conjunction with our business partners, the RDA will produce several key documents. The main document is the Strategy for the Development of the Moravian-Silesian Region
2009-2016, which will focus on stimulating growth in the Region, identifying
and implementing necessary changes. The analytical part will focus on key
opportunities to support dynamic growth and competitiveness, and the proposals themselves will represent a shared vision for the Region: where do we want
to be in 2016 and beyond, and what scenarios can we envisage? This will lead
on to the identification of necessary steps to achieve the Region's optimum
development scenario, focusing on three main potentials: Enterprise, People,
and Territory. A more detailed analysis of the Region's current situation (in
industry, transport, health care, social services, education etc.), plus a concrete
action plan, will be contained in the Regional Development Plan for
2009-2012. This document will enable the Region to focus its activities, capacities and funds on the goals and projects that are to be achieved and implemented in the short term. The most immediately relevant document - Regional
Innovation Strategies - will help to implement planned research and development investments (which run into billions of crowns) within an environment
supporting maximum sustainability, with a comprehensive, managed system
and a clear structure for communication and the coordination of key projects.
Pavla Břusková, CEO and Chair of the Board of Directors, RDA
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KALENDÁŘ ARR

RDA CALENDAR

BŘEZEN 2009

MARCH 2009

3. březen 2008, Hotel Imperial, Ostrava
Setkání náměstka hejtmana s regionálními
partnery
Informace: ludmila.placova@arr.cz

3 March 2008, Hotel Imperial, Ostrava
Meeting with the Deputy Regional President
and regional partners
Information: ludmila.placova@arr.cz

10. -12. března 2009, Vysoká škola báňskáTechnická univerzita Ostrava
Kariéra 2009+
Veletrh pracovních příležitostí a mezinárodní
konference s podtitulem Rozdíl je v lidech.
Informace: lenka.ticha@arr.cz

10 - 12 March 2009, VŠB-Technical University
of Ostrava
Career 2009+
Job opportunities exhibition and international
conference 'People make the difference'.
Information: lenka.ticha@arr.cz

13. - 15. března 2009, Výstaviště Černá louka,
Ostrava
Dovolená a region 2009
12. ročník výstavy cestovního ruchu.
Informace: www.cerna-louka.cz

13 - 15 March 2009, Černá Louka
Exhibition Centre, Ostrava
Holiday and Region 2009
12th travel and tourism trade fair.
Information: www.cerna-louka.cz

16. březen 2009, TIC ČKD, Praha
ClusterForum
Odborný workshop k facilitaci a řízení klastrových iniciativ, shrnutí zkušeností z českého
i mezinárodního prostředí.
Informace: david.pawera@arr.cz

16 March 2009, TIC ČKD, Prague
ClusterForum
Workshop on the facilitation and management of
cluster initiatives, summary of experiences from the
Czech and international context
Information: david.pawera@arr.cz

18. březen 2009, Hornické muzeum OKD Landek, Ostrava
Průmyslová krajina 2009
Konference zaměřená na vliv průmyslové činnosti a energetiky na životní prostředí a přípravu finančních zdrojů pro řešení konkrétních projektů.
Informace: www.msunion.cz

18 March 2009, OKD Mining Museum
Landek, Ostrava
Industrial Landscape 2009
Conference on the influence of industrial activity and energy production on the environment
and accessing funding to support specific projects
Information: www.msunion.cz

DUBEN 2009

APRIL 2009

21. - 25. dubna 2009, Veletrhy Brno
URBIS INVEST 2009
Mezinárodní veletrh investic, financí, realit
a technologií pro města a obce.
Informace: tomas.fiedler@arr.cz

21 - 25 April 2009, Brno Exhibition Centre
URBIS INVEST 2009
International exhibition of investment, finance, real
estate and technology for municipalities.
Information: tomas.fiedler@arr.cz

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

28 April 2009, Hotel Imperial, Ostrava
Brands in the Region 2009
Marketing conference mapping the brands
contributing to the building of the
Region's image.
Information: pavla.svancerova@arr.cz

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

27 - 28 April 2009, Ostrava
Waste 21
9th international conference on concepts,
legislation, new technologies and investments
in waste management for Central European
countries after EU accession.
Information: www.msunion.cz
www.fite.cz

KVĚTEN 2009

MAY 2009

26. - 28. květen 2009, Vídeň
REAL VIENNA
Třetí ročník mezinárodního veletrhu zaměřeného na oblast komerčních realit a investic ve
střední, východní a jihovýchodní Evropě. MS
kraj se bude na veletrhu ve Vídni prezentovat
poprvé.
Informace: tomas.fiedler@arr.cz

26 - 28 April 2009, Vienna, Austria
REAL VIENNA
Third international exhibition of commercial
real estate and investments in Central, Eastern
and South-Eastern Europe. The M-S Region
will be present at REAL VIENNA for the first
time.
Information: tomas.fiedler@arr.cz
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ROZHOVOR

INTERVIEW

Prostředky EU pomohou rozvoji kraje

EU funds will help Regional development

Rozhovor s hejtmanem Jaroslavem Palasem.

Interview with Jaroslav Palas, Regional President.

Jaké má pro tento rok MSK priority pro udržení a další růst konWhat are the Region's priorities for maintaining and improving its
kurenceschopnosti? S jakým rozpočtem bude kraj v této oblasti hospocompetitiveness this year? What will be the Region's budget for these
dařit?
activities?
Kraj se zaměří na dopravní infrastrukturu, například na obchvaty
The Region will focus on transport infrastructure - such as the road
Frýdku-Místku, Opavy a Krnova, a chce donutit největší znečišťobypasses for Frýdek-Místek, Opava and Krnov - and will ensure the bigvatele ovzduší, aby investovali do ekologie. V součingest polluters invest more in environmental projects. In
nosti s velkými zaměstnavateli bude podporovat
cooperation with large employers, we will support vocaučňovské školství a je připraven více investovat do
tional training and raise investment in educational faciliškolských zařízení. V rozpočtu kraje na rok 2009 jsou
ties. The Region's approved budget for 2009 includes
schváleny kapitálové výdaje v celkové výši 3,154 mld.
capital expenditure of CZK 3.154 billion. Some projects
Kč. Jde o akce čistě hrazené z rozpočtu MSK, akce
are fully funded from the Regional budget; others are EU
spolufinancované z evropských zdrojů, nákupy akcií,
co-financed; while others involve the purchase of shares,
dotace příspěvkovým organizacím a ostatním subjeksubsidies to contributory organizations and other institutům, pořízení územních plánů a podobně. Ze zmíněné
tions, or the creation of zoning documents. A total of
částky jsou na akce spolufinancované z evropských
CZK 2 bn has been earmarked for projects co-financed
Jaroslav Palas
zdrojů vyčleněny dvě miliardy Kč. Podíl EU nelze
by the EU. The EU contribution cannot yet be quantified
v tuto chvíli přesně stanovit, neboť většina projektů není přijata
precisely, as most of the projects have not yet been approved by the conřídícími orgány. Investice do silnic kraje jsou rozpočtovány ve výši
trolling bodies. Investments in the Region's roads will total
720 mil. Kč a do letiště ve výši 100 mil. Kč.
CZK 720 million, and CZK 100 m will be spent on the airport.
Jak do rozvojových záměrů MSK zapadají zdroje z fondů EU?
V současném programovacím období 2007 - 2013 jsou prostředky
z EU jedním z hlavních zdrojů na realizaci rozvojových záměrů kraje.
Kraj předpokládá realizaci projektů s finanční pomocí EU v objemu
cca 15 mld. Kč. Především v oblasti dopravní regionální infrastruktury
včetně letiště, oblasti krizového řízení, školství, sociálních věcí, zdravotnictví, životního prostředí, cestovního ruchu a kultury, popř. veřejné správy a informačních technologií včetně rozvoje lidských zdrojů
především v oblasti vzdělávání.

What role do EU funds play in the Region's development strategy?
In the current programming period (2007-2013), EU funds represent
a major source of finance for the Region's development plans. The
Region forecasts that approx. CZK 15 bn will be spent on EU co-funded projects - mainly focusing on regional transport infrastructure,
Ostrava airport, crisis management, education, social programmes,
health care, the environment and culture, public administration and
information technologies, as well as the development of human resources through the education system.

Kolik projektů či záměrů bude letos realizováno?
V letošním roce bude realizováno 20 projektů s předpokládaným
objemem výdajů 2,69 miliardy Kč a u dalších 24 projektů, které
jsou v současné době předloženy nebo předkládány se očekává
zahájení realizace do konce roku. U nich se počítá s výdaji
2,14 miliardy Kč.

How many projects will be implemented this year?
In 2009, a total of 20 projects with a total planned expenditure of
CZK 2.69 bn will be implemented, alongside a further 24 projects
which are currently at the submission stage or are expected to reach
their implementation phase by the end of the year. These involve
total expenditure of CZK 2.14 billion.

IPRM: šance pro rozvoj měst

IDPs: a chance for urban development

ARR se v poslední třetině roku 2008 zapojila do přípravy
Integrovaných plánů rozvoje měst (IPRM).

In the last third of 2008, the RDA became involved in creating
Integrated Development Plans (IDPs) for towns and cities.

M

I

ěsta nad 20 tisíc obyvatel v MS kraji v průběhu podzimu zpracovávala IPRM na základě výzvy v Integrovaném operačním
programu. Tyto integrované plány jim umožní získat významné finanční prostředky na komplexní řešení zvyšování kvality života ve vybraných sídlištích, a to nejen co se týká revitalizace veřejných prostranství
a regenerace bytových domů, ale také v oblasti zkvalitnění a rozšíření
nabídky pro trávení volného času, především pro mládež. Agentura
pro regionální rozvoj se zapojila prostřednictvím kompletního zpracování Integrovaného plánu rozvoje města Orlová pro sídliště Poruba
a formou konzultací také do zpracování IPRM Bohumín a Kroměříž.
Specifikem přípravy IPRM Orlová bylo, že město se prostřednictvím
tzv. Pilotního projektu rozhodlo řešit také integraci sociálně vyloučené
romské komunity a fakt, že významná část bytových domů je ve vlastnictví společnosti RPG RE, která se do projektu aktivně zapojila.

n the autumn of last year, towns and cities in the M-S Region with
over 20,000 inhabitants created IDPs on the basis of the Integrated Operational Programme. These IDPs enable municipalities to
access large amounts of funding for improvements to quality of life
on selected housing estates - not only the revitalization of public spaces and the renovation of apartment blocks, but also improvements
in the range and quality of leisure activities, mainly for young people.
The RDA produced a comprehensive plan for the Poruba housing
estate in the town of Orlová, and provided consultancy services for
the towns of Bohumín and Kroměříž. The Orlová IDP had two particularly unique aspects: the town's plans - via a pilot project - to
improve the integration of its socially excluded Roma community,
and the fact that the majority of the apartment blocks covered by the
IDP are owned by the property management company RPG RE.
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PROFILY PODNIKŮ

COMPANY PROFILES

Berman Group: konkurenceschopnost,
inovace a ekonomický rozvoj

BermanGroup: competitiveness,
innovation and economic development

BermanGroup - služby ekonomického rozvoje, s.r.o. poskytuje
poradenství v oblasti ekonomického rozvoje v zemích střední
a východní Evropy.

BermanGroup provides economic development consultancy
services in a range of countries throughout Central and Eastern
Europe.

E

xperti společnosti BermanGroup působí jako poradci pro klienty
z veřejného sektoru (ministerstva, města, kraje, rozvojové agentury a technologická a inovační centra, univerzity) při zpracování analýz,
průzkumů a studií, při návrzích a projednávání politik, strategií a rozvojových programů a také při podpoře realizace konkrétních opatření
vyplývajících z takových strategií a programů.
Mezi klíčové kompetence firmy patří:
Inovační politika a podpora růstu konkurenceschopnosti ■ Regionální
a lokální rozvoj, strategické plánování ■ Přímé zahraniční investice, nemovitosti pro podnikání, marketing ■ Strukturální fondy, projektová příprava
a řízení ■ Podnikatelské zóny, klastry, globální produkční sítě
V Moravskoslezském kraji společnost realizovala nebo se podílela
na zpracování celé řady projektů. Jsou to především strategické plány
ekonomického rozvoje měst Kopřivnice, Karviná, Frýdek-Místek,
Český Těšín, Krnov a Ostrava, Strategie rozvoje průmyslových nemovitostí Moravskoslezského kraje, Analýza dopadů investice Hyundai
na ekonomiku Moravskoslezského kraje nebo Analýza prostředí pro
vznik partnerství na trhu práce v Moravskoslezském kraji. Na národní úrovni společnost BermanGroup asistuje při tvorbě a hodnocení
koncepcí a politik v oblasti inovací a konkurenceschopnosti, prostředí pro podnikání, vědu a výzkum.
www.bermangroup.cz www.riforum.cz

B

ermanGroup experts act as consultants to public sector clients
(ministries, towns and cities, regions, development agencies, technology and innovation centres, universities), assist in analyses, surveys
and studies, draw up and negotiate policy proposals, strategies and
development programmes, and support the implementation of measures based on development strategies and programmes.
The key BermanGroup competencies are: Innovation policy and
support for increased competitiveness ■ Regional and local development, strategic planning ■ Foreign direct investments, property for
business development, marketing ■ Structural funds, project preparation and management ■ Enterprise zones, clusters, global value chains.
In the Moravian-Silesian Region BermanGroup has implemented or
participated in a broad range of projects including economic development
strategic plans for the towns of Kopřivnice, Karviná, Frýdek-Místek, Český
Těšín, Krnov and Ostrava, the Moravian-Silesian Regional industrial property development strategy, the impact analysis identifying the effects of the
Hyundai investment on the Regional economy, and the environment analysis of labour market partnership potential in the Moravian-Silesian Region. On national level, BermanGroup assists in the design and evaluations
of concepts and policies for innovation and competitiveness,business climate improvements, science and research development.
www.bermangroup.cz www.riforum.cz

RPIC-ViP: rozdíl je v lidech

RPIC-ViP: People make the difference

Společnost RPIC-ViP s.r.o. je vzdělávací, inovační a poradenskou
společností působící na trhu od roku 1999.

RPIC-ViP is a company specializing in education, innovation and
consulting since 1999.

M

T

anagement má dvacetileté zkušenosti v oblasti řízení projektů. Spolu s dceřinou společností Specialist Service patří
RPIC-ViP k nejsilnějším vzdělávacím a poradenským organizacím
s výhradně českým kapitálem v ČR. RPIC-ViP nabízí služby
v oblastech:
VZDĚLÁVÁNÍ, LIDÉ
Vzdělávání zaměstnanců v oblasti klíčových kompetencí (měkkých dovedností). ■ Rozvoj organizací v oblasti strategie, procesů
a organizačního chování. ■ Poradenství k systematické práci s lidskými zdroji. ■ Vyhledávání a výběr manažerů a specialistů, vedení
výběrových řízení. ■ Tvorba kompetenčních modelů pro jednotlivé
pracovní pozice. ■ Projekty zaměřené na trh práce s cílem snazšího
uplatnění nezaměstnaných - OUTPLACEMENT.
PODNIKÁNÍ A INOVACE
Zavádění managementu kvality podle norem ISO a standardu
EFQM. ■ Podnikatelské poradenství pro malé a střední firmy.
EVROPSKÉ PROJEKTY
Komplexní zpracování projektů na klíč. ■ Dotační management administrativa související s realizací projektů.
ROZVOJ REGIONŮ A MĚST
Strategické plánování - vytváření rozvojových vizí regionů, měst
a obcí. ■ Příprava a realizace rozvojových projektů - studie provedi-

he company team has 20 years' experience of project management. Along with its subsidiary, Specialist Service, RPIC-ViP is
one of the strongest 100% Czech-owned education and consultancy organization operating in the Czech Republic. RPIC-ViP offers
services in the following areas:
EDUCATION, PEOPLE
Training employees in key competencies (soft skills). ■ Development of organizations in strategy, processes and organizational
behaviour. ■ Consultancy in systematic human resources management. ■ Search and recruitment of managers and specialists, organization of selection processes. ■ Creation of competency models
for specific job roles. ■ Labour market projects to improve the prospects of jobseekers - OUTPLACEMENT.
ENTERPRISE AND INNOVATION
Introduction of quality management to meet ISO and EFQM
standards. ■ Enterprise consultancy for SMEs.
EUROPEAN PROJECTS
Comprehensive project preparation. ■ Subsidy management project implementation administration.
REGIONAL AND CITY DEVELOPMENT
Strategic planning - creation of development visions for regions,
cities and municipalities. ■ Preparation and implementation of

telnosti, analýzy.
www.rpic-vip.cz

development projects - feasibility studies, analysis.
www.rpic-vip.cz www.treninky.info www.keycompetencies.eu
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KRAJSKÝ ÚHEL POHLEDU

REGION’S POINT OF VIEW

Rozvoj kraje v popředí zájmu

Regional development a major priority

Dynamický rozvoj kraje stojí v popředí zájmů každé krajské politické
reprezentace, protože ovlivňuje životní úroveň obyvatel.

The dynamic development of Moravia-Silesia is a major priority for
the Region's politicians, as it has a direct impact on quality of life.

S

T

Ostravské centrum Siemens
nabízí 400 pracovních míst

Siemens Ostrava centre
offers 400 jobs

Nové centrum sdílených služeb v Ostravě bylo slavnostně otevřeno
ve středu 10.12.2008.

The opening ceremony for the new Global Shared Services
in Ostrava was held on Wednesday 10 December 2008.

A

G

amotnou dynamiku rozvoje a především její dlouhodobou udržihe pace of growth, and above all its long-term sustainability, is
telnost ovlivňuje celá řada faktorů. Jedním z nejdůležitějších, který
influenced by a wide range of factors. One of the most important
nejen ovlivňuje, ale přímo podmiňuje úspěšný vývoj regionální ekono- which is absolutely essential to the successful growth of any regional
miky, je adekvátní energetické zajištění. V případě
economy - is the availability of energy. This is partiMS kraje to platí dvojnásob, když ve struktuře ekocularly the case of the Moravian-Silesian Region,
nomiky kraje hrají stále stěžejní roli odvětví s vysowhere an increasingly important economic role is
kou energetickou náročností. Především v případě
played by energy-intensive sectors. However, the
elektrické energie jsou již dnes zdroje výrazně omeRegion is increasingly facing a potential shortage of
zené, což může být v poměrně krátké době významelectricity supplies, and this situation threatens to
nou bariérou dalšího rozvoje kraje. Koneckonců
become a barrier to further development in the near
v prvních dnech roku se měla možnost prostřednicfuture. The gas supply crisis in the first days of the
tvím "plynové krize" s dopady nedostatků energeticnew year gave a stark reminder of the problems
kých zdrojů obeznámit nemalá část Evropy, včetně
potentially caused by a shortage of energy - affecting
několika členských států Evropské unie, i Česká
not only the Czech Republic, but many other Eurorepublika samotná.
pean Union member states too.
Také z těchto důvodů se stálé více začínají hledat
For these reasons, alternative energy sources are incMarian Lebiedzik, náměstek hejtmana
alternativní energetické zdroje, které by měly postureasingly moving to the forefront of interest. These
MS kraje pro ekonomický rozvoj /
pem času nahradit ty tradiční - dříve či později vyčernew sources will eventually replace the traditional,
Deputy to the President of the M-S
patelné. I v našem kraji je věnována pozornost nejen
exhaustible sources of energy. The M-S Region has
Region for Economic Development
hledání možnosti využití alternativních zdrojů
not lagged behind in the search for alternative enerv energetice, ale také základnímu i aplikovatelnému výzkumu v této
gy sources, and has also focused intensively on basic and applied reseoblasti, při kterém úzce spolupracuje akademická i podniková sféra. To
arch involving close cooperation between academic institutions and
dává do budoucna určitou naději, že i přes výrazně limitované možthe commercial sector. This cooperation provides grounds for optinosti alternativními, resp. obnovitelnými, zdroji pokrýt ve větším rozmism that despite the limited possibilities offered by alternative and
sahu energetickou potřebu ekonomiky kraje, bude postupně podíl
renewable energy sources, the share of energy produced using non-traenergie vyrobené z jiných než tradičních zdrojů narůstat. Jelikož se ve
ditional sources will gradually increase. As most of the technologies are
své většině jedná o technologie šetrné k životnímu prostředí, má tato
environmentally friendly, this scientific-commercial cooperation is
kooperace obrovský význam i pro zlepšení životního prostředí
hugely important for the improvement of the Region's environment
v našem kraji a trvale udržitelný rozvoj obecně.
and for sustainable development in general.

kce se zúčastnili nejen zástupci vedení společnosti Siemens,
ale také statutární zástupci města Ostrava a dalších měst
v Moravskoslezském kraji. Centrum sdílených služeb zajišťuje ve svých třech lokalitách - kromě Ostravy také v Praze a Frenštátu pod Radhoštěm - zpracování účetnictví, operativní nákup materiálu od nejrůznějších dodavatelů z mnoha evropských
států a služby v oblasti lidských zdrojů. Obsluhuje nejen české zákazníky, ale slouží
především společnostem Siemens z celé
severozápadní
Evropy.
Zaměstnanci
v Ostravě budou prozatím pracovat pro
německé a české zákazníky. Centrum sdílených služeb působí v České republice již šest
let. V současné době má téměř 500 zaměstnanců. Ostravská pobočka jich má prozatím více než stovku a v blízké budoucností k nim
postupně přidá dalších 300 pracovních míst.

uests included representatives of Siemens management, the City
of Ostrava and other towns and cities in the Moravian-Silesian
Region. The activities of the Global Shared
Services - which works alongside the existing
centres in Prague and Frenštát pod Radhoštěm - include company accounting services,
materials purchasing from suppliers throughout Europe, and human resources management services. The centre not only serves
Czech customers, but also provides services
for Siemens subsidiaries throughout northwest Europe. In the initial phase, the Ostrava
centre's employees will deal with German and
Czech clients. The Global Shared Services has
been operating in the Czech Republic for six
years and employs almost 500 people. The Ostrava branch currently
has over 100 employees, and will soon launch a recruitment drive
which will eventually bring staff levels to around 400.
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ENERGETICKÁ BEZPEČNOST EU

EU ENERGY SECURITY

Kroky k energetické bezpečnosti EU

Steps towards EU energy security

V Ostravě se konala konference "Zajištění energetické bezpečnosti
členských států EU v rámci společného trhu s elektřinou".

Ostrava hosted the conference 'In Search for Security of Energy
Supply of the EU Member States on the Common Electricity Market'.

Z

a účasti českého premiéra a předsedy Rady EU Mirka Topolánka, členů české, polské a švédské vlády a evropského komisaře pro energetiku Andrise Piebalgse se v Ostravě uskutečnila konference, jejímž hlavním tématem bylo zajištění
energetické bezpečnosti EU v rámci budování
společného trhu s elektřinou. Účastníci se shodli, že žádná technologie výroby elektrické energie nesmí být diskriminována, pokud splňuje
požadavky na bezpečnost a ochranu životního prostředí. Cílem další
spolupráce států EU by mělo být vytvoření jednotné evropské přenosové sítě, zjednodušení a harmonizace národních a evropských
norem a zavedení jednotného tarifu pro mezinárodní přenosy elektřiny. Členské státy EU by také měly zvýšit strategické zásoby energetických zdrojů. Rozvoj obnovitelných zdrojů by měl doprovázet adekvátní rozvoj přenosové infrastruktury.
ČR si energetiku vytkla jako jednu ze tří priorit svého předsednictví v Radě EU. Nedávná krize kolem dodávek plynu do členských zemí
EU potvrdila, že otázka zajištění energetické bezpečnosti má zásadní
a vysoce aktuální význam.

F

eaturing the Czech Prime Minister and President of the European
Council Mirek Topolánek, members of the Czech, Polish and Swedish governments, and the EU Energy Commissioner Andris Piebalgs,
the conference focused on ways of guaranteeing
a secure energy supply in the EU by creating
a common electricity market. The delegates agreed
that no electricity production technology should be
subjected to discrimination provided that it meets
current safety and ecological standards. Future cooperation among EU
member states should focus on the creation of a single European transfer network, the harmonization of national and European standards,
and the introduction of a single tariff for international transfers. EU
members should also increase their strategic reserves of energy resources. The development of renewable sources of energy should be accompanied by the development of suitable transfer infrastructure.
Energy was one of the three priorities set by the Czech Republic for
its EU Presidency. The recent gas supply crisis in Europe clearly demonstrated that energy security is an issue of central importance, now and
in the future.

Elektřina a teplo kogenerací

Co-generating electricity and heat

Společnost Green Gas DPB, a. s. je dnes za polovinou projektu na
výstavbu 30 kogeneračních jednotek, které zajišťují alternativní
výrobu elektřiny z obnovitelných a druhotných zdrojů energie.

The company Green Gas DPB, a. s. is closely involved in a project to
build 30 co-generating units for alternative electricity production
using renewable and secondary sources of energy.

V

I

roce 2005 zahájila společnost Green Gas DPB, a.s. kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla z důlního plynu v kogeneračních jednotkách s pístovými plynovými motory. Po úspěšné první
instalaci v roce 2005 byl vypracován program výstavby zhruba 30 kogeneračních jednotek na uzavřených i činných dolech v Ostravsko-karvinském revíru do roku 2012. Tento program se stal nosnou činností
společnosti. Podle Milana Konečného, vedoucího divize energetiky, bude projekt výstavby
kogeneračních jednotek končit instalovaným
výkonem 40 MW. Dnes je již v provozu 18 jednotek s výkonem přes 22 MW a v roce 2008
bylo vyrobeno více jak 109 tisíc MWh elektrické energie.
Kogenerační jednotky jsou malé decentralizované energetické zdroje. Využívány jsou jednotky pro spalování důlního plynu s obsahem
metanu 35 - 60 %. Vyrobená elektrická energie
je dodávána do distribuční sítě nebo spotřebována v místě výroby. Tepelná energie může být jako vedlejší produkt po vyhodnocení místních podmínek - využita pro vytápění objektů
a přípravu teplé užitkové vody v místě instalace jednotky.
Při instalaci kogeneračních jednotek firma spolupracuje s výrobcem - českou společností Tedom, s.r.o. a využívá i provozní zkušenosti partnerské firmy Green Gas Germany, která v tomto oboru pracuje
více jak 20ti let nejen v Evropě, ale i severní a jižní Americe. Rozvíjeny jsou také projekty zaměřené na obchodování s emisními povolenkami, které jsou generovány významným ekologickým přínosem kogeneračních jednotek. Metan obsažený v důlním plynu je spálen, a tak je
eliminován jeho výrazný skleníkotvorný efekt při úniku do atmosféry.
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n 2005, Green Gas DPB began the combined production of electricity
and heat using mine gases processed at co-generating units with gas
piston engines. After the success of the first installation in 2005, the company launched a programme to build around 30 co-generating units at
active and defunct coal mines in the Ostrava-Karviná coalfield; completion is scheduled for 2012. This programme has become the core of the
company's activities. According to Milan Konečný, head of the Energy Division, when completed
the project will give an installed capacity of
40 MW. Currently, 18 units with a capacity of over
22 MW are in operation, and in 2008 over
109,000 MWh of energy was produced. The cogeneration units are small, decentralized power
sources fuelled by mine gases with a methane content of 35 - 60 percent. The electrical energy produced by these units is supplied to the distribution
network or is consumed at the site of production.
Depending on local conditions, one of the by-products - heat energy - can be used to heat buildings and water at the generator installation sites.
The partner of Green Gas DPB in the installation of the co-generation
units is the Czech company Tedom, s.r.o., the producer of the units themselves. Green Gas DPB also utilizes the extensive know-how of Green Gas
Germany, an associated company with over 20 years of experience operating green gas technologies in Europe, North America and South America.
Green Gas DPB is also involved in trading emissions permits - a major focus
of the business given the important ecological advantages of co-generating
units. The methane in mine gases is burned during the process; this eliminates the greenhouse effect caused by methane escaping into the atmosphere.
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ČISTÁ ENERGIE

CLEAN ENERGY

Čistá energie z bioplynu

Clean energy from biogas

V Pustějově na Novojičínsku postavila společnost VÍTKOVICE
POWER ENGINEERING bioplynovou stanici.

The company VÍTKOVICE POWER ENGINEERING has built
a biogas station in Pustějov near the town of Nový Jičín.

B

ioplynová stanice produkuje čistou energii a substrát pro hnojení půdy. Stanice, kterou dodala společnost VÍTKOVICE
POWER ENGINEERING, a.s., z ostravského strojírenského holdingu VÍTKOVICE, sleduje nové trendy bezodpadového zpracování
organické hmoty. Provozovatelem je farma
Zemspol Studénka, a.s. Bioplynová stanice
pracuje na principu mokré fermentace. Ze
směsi hovězí a prasečí kejdy a s přídavkem
produktů rostlinného původu je schopna produkovat bioplyn jako zdroj čisté energie a stabilizovaný substrát jako kvalitní přírodní hnojivo se schopností doplňovat ubývající humus
v půdě.
Vznikající bioplyn je pak dále využíván ve
čtyřech kogeneračních jednotkách pro výrobu elektřiny a tepla. Elektřina je přednostně dodávána do sítě za
výhodnou dotovanou cenu platnou pro produkci energie z obnovitelných zdrojů. Odpadní teplo z procesu kogenerace, ve formě teplé
vody, se zhruba z jedné třetiny využívá pro udržování teploty pro
produkci bioplynu, větší část v budoucnu poslouží k sušení produktů rostlinné výroby a vytápění obecních domů v Pustějově.
Předpokládaná roční produkce elektrické energie je asi 4 700 MWh
a předpokládaná roční produkce tepelné energie asi 21 000 GJ.
Pří výrobě energie z rostlinných a živočišných produktů si nekonkuruje výroba biopaliv s výrobou potravin tak, jako je tomu v jiných
případech. Naopak lze zužitkovat celý energetický obsah včetně
odpadního tepla.

T

Při nákupu elektřiny je možné šetřit

Potential savings in electricity buying

Subjekty v MS kraji dlouhodobě spotřebovávají nejvíce elektřiny
ze všech krajů.

Companies in the M-S Region are regularly the largest consumers
of electricity in the Czech Republic.

M

T

oravskoslezskému kraji patří z hlediska spotřeby elektřiny
v rámci České republiky dominantní postavení. Za loňský
rok došlo podle statistik Energetického regulačního úřadu ke snížení spotřeby na 10 030 GWh elektrické energie (10 734,7 GWh za
rok 2007), přesto je MS kraj v porovnání s ostatními regiony stále mezi prvními. Pro srovnání
MS kraji patřilo do roku 2005 první místo, na
které se vrátil opět v předloňském roce. V mezidobí byl před Moravskoslezským krajem kraj
Středočeský. Ze stejného zdroje je možné na
dokreslení uvést, že ze čtyřiceti největších odběratelů elektřiny v České republice v roce 2007
jich 13 sídlilo v Moravskoslezském kraji. Na
liberalizovaném trhu mohou odběratelé hledat
nejvhodnější nabídku. Například formou elektronického výběrového řízení. Organizační, technický a právní servis při on-line nákupech formou elektronických aukcí poskytuje společnost
eCENTRE. "V regionu se začínají probouzet jak odběratelé elektřiny usilující o nižší cenu, tak na trhu vystupují velmi aktivně i licencovaní obchodníci se sídlem v Moravskoslezském kraji," uvedl ředitel firmy Vítězslav Grygar.

he biogas station produces clean energy and agricultural fertilizer
substrate. The station, built by VÍTKOVICE POWER ENGINEERING, a.s. (part of the Ostrava-based VÍTKOVICE holding), represents the cutting edge of technology for the waste-free processing of
organic materials. The biogas station is run by
the Zemspol Studénka farm. It works on the
principle of wet fermentation, using a mixture
of cow and pig manure with added plant matter to produce biogas as a clean energy source,
plus stabilized substrate as a high-quality natural fertilizer with the ability to replace gradually exhausted humus in the soil.
The resulting biogas is then burned in four cogeneration units to produce electricity and
heat. The electricity is supplied to the network
at a highly competitive subsidized price applicable to energy produced from renewable sources. Roughly a third of the waste energy
from the co-generation process, in the form of warm water, is used to
maintain the required temperature for biogas production; in the future, most of the waste energy will be used in the drying process for
plant-based products and to heat houses in Pustějov. The forecast
annual electricity production is 4 700 MWh; heat production is
expected to reach 21 000 GJ per year.
Energy production from plant and animal products does not involve competition between biofuels and food production, as can happen
in other cases. The entire energy content of the material can be used
- including waste heat.

he Moravian-Silesian Region is the Czech Republic's top consumer of electricity. According to statistics from the Czech
Energy Regulatory Office, last year there was a reduction in national consumption to 10 030 GWh (compared to 10 734.7 GWh
in 2007), nevertheless the M-S Region remains
among the leading consumers nationally. Up
until 2005 the Region was the largest consumer;
in 2006 it was overtaken by Central Bohemia,
only to return to the top position in 2007. The
Regulatory Office's statistics also reveal that of
the 40 largest electricity consumers in the
country in 2007, 13 were based in the Moravian-Silesian Region. In a liberalized energy market, customers can shop around for the best
price - using tools such as electronic tenders. The company
eCENTRE provides organizational, technical and legal services
for on-line electricity buying via e-auctions. The Director of
eCENTRE, Vítězslav Grygar, adds: "Increasing numbers of electricity consumers in the Moravian-Silesian Region are shopping
around for the best deals, and licensed traders based in the Region are also becoming very active."
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VÝZKUM A VÝVOJ

RESEARCH & DEVELOPMENT

Operační program VaVpI

Operational Programme R&D4I

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI)
odstartoval v Ostravě slavnostní konferencí pořádanou ARR.

The Operational Programme Research and Development for Innovation
(OP R&D4I) was launched in Ostrava at a conference held by the RDA.

N

árodní výzkum a vývoj (VaV) se může těšit na významnou
finanční podporu v podobě Operačního programu Výzkum
a vývoj pro inovace (OP VaVpI). Celkem 2,07 miliardy EUR se ČR
nabízí z Evropského fondu pro regionální rozvoj
v období 2007 - 2013 na budování a rozvoj kvalitní
VaV infrastruktury a zařízení. OP VaVpI je určen
zejména pro vysoké školy, veřejné výzkumné instituce a další neziskové organizace, které se zabývají
výzkumem a vývojem. "Jde o velmi zásadní a strategický Operační program, který posílí výzkumný,
vývojový a inovační potenciál ČR. Realizace podpořených projektů
má přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR a vzniku vysoce kvalifikovaných pracovních míst," poznamenal ministr školství, mládeže
a tělovýchovy Ondřej Liška. Právě MŠMT je řídícím orgánem programu. OP VaVpI je třeba vidět jako systémový krok nejen k posílení čistě
výzkumných aktivit a budování infrastruktury pro výzkum a vývoj, ale
i jako podporu pro výchovu kvalifikovaných lidských zdrojů, podporu pro přenos poznatků do aplikačního sektoru a nakonec i pro popularizaci výzkumu a vývoje.
Z pohledu finančních prostředků, určených k dosažení cílů regionální politiky EU, je OP VaVpI čtvrtým největším operačním programem, realizovaným na území ČR v období 2007 - 2013. Historicky
první výzva v rámci OP VaVpI byla vyhlášena 15. prosince 2008 pro
druhou prioritní osu - Regionální VaV centra.

N

Krátké zprávy

Short reports

ARR se stala partnerem mezinárodního projektu EuroPROC, jehož cílem je zlepšit přístup
malých a středních podniků k evropským
veřejným zakázkám. Projekt bude trvat 3 roky
a jeho rozpočet je 1,5 mil. EUR. Prostřednictvím projektu EuroPROC chce ARR podpořit novými nástroji zvýšení konkurenceschopnosti a posílení aktivit malých a středních podniků z regionu
v oblasti veřejných zakázek, které by se měly stát významným prvkem jejich
obchodní strategie. Aktivní účast na veřejných zakázkách může MSP napomoci získat nové obchodní partnery a otevřít přístup k novým atraktivním
trhům. Projekt byl podán v rámci první výzvy programu meziregionální spolupráce INTERREG IVC a je spolufinancován z Evropského regionálního rozvojového fondu (ERDF). Autorům, společnosti ACC1Ó CIDEM/COPCA, se
podařilo uspět v konkurenci 500 podaných žádostí. Současně uspělo dalších
34 projektů.

The RDA has become a partner in the international project EuroPROC, which aims to
improve access by SMEs (small and medium
enterprises) to European public contracts.
The project will last 3 years and has a budget
of 1.5 million EUR. The RDA plans to use the EuroPROC project as a way of
implementing new tools for improving competitiveness and strengthening the
presence of the Region's SMEs in public contracts - an activity which should
form a major component of companies' commercial strategy. By actively participating in public contracts, SMEs can gain new partners for business and
unlock new, attractive markets. The project is part of the first call for the
INTERREG IVC inter-regional cooperation project and is co-financed by the
European Regional Development Fund (ERDF). The project authors,
ACC1Ó CIDEM/COPCA, were chosen (alongside 34 other projects) from
a strong field of over 500 candidates.

Uplynulé Vánoce byly v Agentuře pro regionální rozvoj v jednom směru nové.
Nadělování dárků totiž neproběhlo dle tradice vzájemně mezi jejími zaměstnanci, nýbrž v ostravském dětském domově Na Vizině. Zaměstnanci ARR se
rozhodli udělat radost těm, kteří mají v životě méně štěstí. Do dětského
domova byly nakoupeny dárky, které by měly rozvinout sportovní a hudební
talent dětí. Vánoce, které v dnešní rychlé době nabraly spíše komerční směr,
získaly alespoň v ARR hlubší význam. Bude se na ně totiž vzpomínat jako na
čas dobrých skutků a nadělené radosti.

Christmas 2008 marked a new departure for the Regional Development
Agency. As well as exchanging presents among colleagues - which happens
every year - the RDA staff decided to bring happiness to those who have been
less lucky in life, buying presents for children at Ostrava's Na Vizině children's home. The presents were specially selected to help develop the children's sporting and musical talents. At a time when Christmas is becoming ever
more commercialized, the RDA staff managed to find a deeper meaning in the
festival, and will remember it fondly as a time of happiness and giving.

ARR získala zakázku na zpracování strategického dokumentu využití brownfields ve Zlínském kraji, s důrazem na přípravu pilotních projektů, opřenou
o aktualizovanou a doplněnou analytickou část, která je zejména tvořena
databází brownfields ve Zlínském kraji. Součástí strategie bude zpracování
lokalit do formy katalogových listů tak, aby mohly být propagovány jako investiční příležitosti.

The RDA has won a tender to create the strategic document on the use of
brownfields in the Zlín Region, focusing on pilot projects and based around
the analysis of a comprehensive, fully up-to-date database of brownfields in
the Zlín Region. Part of the strategy will involve the creation of a catalogue of
available sites to facilitate their promotion as part of a portfolio of investment
opportunities.
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ational research and development can now access significant
funding from the Operational Programme Research and Development for Innovation (OP R&D4I). The European Regional Development Fund is providing 2.07 billion EUR to the
Czech Republic in the period 2007-2013 for building
and developing high-quality R&D infrastructure. The
OP R&D4I is targeted at universities, public research
institutes and other non-profit institutions involved in
R&D. The Czech education minister, Ondřej Liška,
explained: "It is a very important and strategic operational programme that will strengthen the Czech Republic's research,
development and innovation potential. Projects implemented through
the OP R&D4I will boost the country's competitiveness and create
jobs for highly qualified workers." The Education Ministry is the controlling body of the OP. The programme represents a systematic step
not only towards stronger pure research and R&D infrastructure, but
also towards a highly qualified human resources base, support for
knowledge transfer to the application sector, and the popularization of
research and development.
In terms of the volume of funds targeted at EU regional policy, the
OP R&D4I is the fourth largest operational programme active within
the Czech Republic in the period 2007-2013. The first ever call for projects in the OP R&D4I was published on 15 December 2008 for the
second priority axis - Regional R&D centres.
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