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1.

ÚVOD

1.1

Definice a účel zpracování

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009–2020 (dále jen Strategie) je zpracována
jako střednědobý strategický dokument, který plní podmínky vyplývající ze zákona č. 248/2000
Sb. o podpoře regionálního rozvoje.
Strategie reaguje na nové podmínky, ve kterých se kraj oproti roku 2005 nachází. Moravskoslezský
kraj se stal dobrou adresou pro zahraniční investory, včetně nejsilnějších globálních firem jako je
Hyundai nebo ArcelorMittal. Do globálních hodnotových řetězců se dokázala úspěšně zapojit řada
silných místních firem, jako například VÍTKOVICE, a.s., Třinecké železárny nebo Brano Group. Kraj
zaujal i mezinárodní společnosti, které svůj podnikatelský úspěch staví na využití vysoce
kvalifikovaných odborníků v oblasti informačních technologií, jako je např. Tieto. S velkým zpožděním,
ale přece dochází k napojení kraje na hlavní evropské koridory prostřednictvím moderní dopravní
infrastruktury. Dynamický rozvoj kraje se projevil i výrazným snížením počtu nezaměstnaných
a lepším využitím lidského potenciálu obyvatel.
Jedním z důvodů zpracování Strategie bylo získat konkrétní informace a rámec pro strategické
rozhodování a intervence vedoucí k požadovaným změnám. K tomu byly vytvořeny následující
výstupy:
 Přehled vývoje kraje v klíčových ukazatelích konkurenceschopnosti
 Identifikace hlavních problémů a výběr klíčových témat k řešení
 Vytvoření rozvojové vize kraje do roku 2020
 Stanovení strategických cílů k naplnění vize
 Výběr hlavních aktivit a klíčových projektů k naplnění vize
Důležitou součástí procesu tvorby Strategie a vkladem do její realizace byl také rozvoj partnerství
představitelů krajské samosprávy se zástupci odborné veřejnosti v rámci Strategické expertní
skupiny (SES) a Tematických expertních skupin (TES).
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1.2

Struktura strategie

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 – 2020 definuje rozvojovou vizi kraje a pět
globálních strategických cílů, které jsou dále rozpracovány do specifických strategických cílů.
Naplňování specifických strategických cílů bude řešeno konkrétními aktivitami a projekty, a to
v definovaném realizačním rámci a s využitím identifikovaných zdrojů financování. Tuto logickou
strukturu strategie přehledně zobrazuje následující schéma.
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Vize a globální strategické cíle byly navrženy strategickou expertní skupinou na základě Analýzy
klíčových rozvojových charakteristik Moravskoslezského kraje“ (dále jen „analýza“) a na základě
dotazníkového šetření Mapování názorů na současný stav a rozvojové potřeby Moravskoslezského
kraje (dále jen „průzkum“), které proběhlo v období březen až květen 2009 mezi obyvateli kraje,
zástupci veřejné správy, regionálními politiky, podnikateli a studenty vysokých škol. Dokument analýzy
je přílohou č. 2 tohoto dokumentu, průzkum je pak přílohou č. 3.
Specifické strategické cíle byly definovány tématickými expertními skupinami, strategickou expertní
skupinou a zástupci odborů krajského úřadu Moravskoslezského kraje na základě hodnocení výstupů
analýzy a průzkumu. Celkem bylo navrženo 31 specifických strategických cílů, v rámci kterých byly
rovněž identifikovány projekty, kterými by měly být cíle naplňovány.

1.3

Organizace a postup zpracování strategie

Zpracování Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 – 2016 byla zadána Agentuře pro
regionální rozvoj, a. s. (ARR) na základě smlouvy o poskytování služeb v rámci Řádu služeb
veřejného ekonomického řádu pro rok 2009. ARR se svými subdodavateli vytvořila řešitelský tým
Strategie.
Rada Moravskoslezského kraje svým usnesením č. 9/413 ze dne 18. 2. 2009 schválila složení
strategické expertní skupiny jako řídícího orgánu zpracování Strategie. Strategická expertní skupina
byla složena za zástupců politických stran v kraji, podnikatelské sféry, veřejné správy, vysokých škol
a také z vedení měst a obcí. Strategická expertní skupina se poprvé sešla dne 3. března 2009, kdy
byli její členové seznámeni s harmonogramem a metodikou zpracování Strategie.
Pro účely připomínkování analytické části dokumentu a především pro detailnější rozpracování části
návrhové bylo dále zřízeno pět tématických expertních skupin, složených ze zástupců podnikatelské
sféry, veřejné správy včetně vedoucích odvětvových odborů krajského úřadu, dále vysokých škol
a středních škol, měst, obcí, mikroregionů a dalších institucí. Jednalo se o tyto tematické skupiny:
1. Výzkum, vývoj a inovace pro konkurenceschopnost;
2. Kraj uprostřed regionu (potenciál přeshraniční spolupráce s polskými a slovenskými sousedy);
3. Jedinečné území;
4. Rozdíl je v lidech;
5. Image a identita.
Analytická část strategie byla zpracována v období únor až květen 2009, její průběžné výstupy byly
projednány na zasedáních tématických expertních skupin ve dnech 6. a 8. dubna 2009 a na druhém
zasedání strategické expertní skupiny dne 28. dubna 2009.
Práce na strategické (návrhové) části dokumentu byly zahájeny třetím jednáním strategické expertní
skupiny ve dnech 4. a 5. června 2009, na kterém byly na základě výstupů části analytické formulovány
vize, poslání a globální strategické cíle. Tyto výstupy byly dále rozpracovány v rámci druhých
zasedání tématických expertních skupin ve dnech 11., 12., 19. a 22. června 2009 – byly formulovány
návrhy znění specifických tématických cílů a případně též konkrétních projektů/aktivit, prostřednictvím
nichž by měly být cíle naplňovány.
Na základě výstupů těchto jednání byly v rámci zpracovatelského týmu zahájeny práce na
upřesňování navržených formulací, identifikaci dalších případných specifických cílů a klíčových
projektů, a to v individuální komunikaci s členy strategické skupiny i tématických skupin a s jimi
reprezentovanými institucemi, se zástupci odvětvových odborů krajského úřadu, s městy a obcemi
kraje a s dalšími relevantními osobami a institucemi. Na základě získaných informací byla zpracována
první verze strategické (návrhové) části dokumentu, která byla v září projednána s hejtmanem kraje
a jeho náměstky, na 4. zasedání strategické expertní skupiny dne 9. září 2009 a také v rámci jednání
10. ročníku konference Investment & Business Forum. Dokument upravený na základě připomínek
vzešlých z těchto jednání byl pak v závěrečné fázi projednán s tématickými expertními skupinami (ve
dnech 15. a 16. října 2009), s náměstky hejtmana a s ředitelkou krajského úřadu dne 19. října 2009.
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Finální verze návrhové části pak byla projednána v rámci 5. závěrečného zasedání strategické
expertní skupiny dne 11. listopadu 2009.
Souběžně se zpracováním dokumentu strategie probíhal proces Posouzení vlivů Strategie rozvoje
MSK na životní prostředí“ ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP, v platném
znění“ (SEA), a to ve spolupráci s autorizovanou osobou, vybranou na základě výběrového řízení. Byl
zahájen v dubnu 2009 zpracováním žádosti o stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění
a jejím zasláním na dotčené orgány státní správy. V červnu 2009 bylo zpracováno oznámení
koncepce dle zákona č. 100/2001 Sb. a zasláno Ministerstvu životního prostředí k zahájení
zjišťovacího řízení dle tohoto zákona. Závěr zjišťovacího řízení byl vydán v srpnu 2009. V listopadu
pak bylo zpracováno vyhodnocení koncepce dle výše uvedeného zákona a v prosinci zasláno
Ministerstvu životního prostředí k připomínkování a následnému vydání stanoviska. Dne 21. ledna
2009 proběhlo veřejné projednání návrhu strategie s občany kraje a 26. února 2010 bylo
Ministerstvem životního prostředí vydáno souhlasné stanovisko ke Strategii.
Dne 21. dubna 2010 byla Strategie schválena zastupitelstvem Moravskoslezského kraje.

1.4

Aktualizace 2011 – důvody a způsob zpracování

Moravskoslezský kraj musí být dobře připraven na blížící se nové programovací období Evropské unie
pro léta 2014-2020. Tak, aby možní příjemci dotací z unie byli nejen dobře informováni, ale aby kraj
dokázal prostředky čerpat účelně a v maximální možné míře. Strategii rozvoje kraje na léta 2009-2016
proto bylo nutno aktualizovat a dopracovat dle priorit do roku 2020. Musí být jasné, které priority kraj
do roku 2020 bude mít a kudy se tedy ubírat při prosazování nových operačních programů EU jako
podkladů pro budoucí dotační podporu investic do rozvoje kraje.
Aktualizace Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009–2016 (po aktualizaci 2009-2020)
probíhala v rámci realizace projektu Moravskoslezský kraj – konkurenceschopný region
(CZ.1.10/5.2.00/04.01150),
který byl
financován
z Regionálního
operačního
programu
Moravskoslezsko, oblast podpory 5.2 Podpora absorpční kapacity. Aktualizaci strategie zpracovala
Agentura pro regionální rozvoj, a. s.
Do celého procesu bylo formou účasti v pěti pracovních skupinách zapojeno cca 60 odborníků
z podnikatelského sektoru, institucí veřejné správy, středních a vysokých škol, měst a obcí a také
zástupci Hospodářské komory a Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje.
Ve dnech 12. a 13. září proběhla na krajském úřadu Moravskoslezského kraje první zasedání
pracovních skupin, při kterých byl stanoven návrh nových specifických strategických cílů Strategie
rozvoje kraje. Ve dnech 24. a 25. října pak proběhla v hotelu Avalanche v Dolní Moravici druhá
jednání pracovních skupin, na kterých byl návrh specifických strategických cílů finalizován a zároveň
byly navrženy projekty, které přispějí k úspěšné realizaci obou strategických dokumentů. V průběhu
listopadu aktualizace pokračovala třetími a závěrečnými zasedáními pracovních skupin. Ve dnech
7. a 8. prosince proběhlo zasedání Strategické expertní skupiny, tedy orgánu, který zastřešuje tvorbu,
aktualizaci a také monitoring realizace krajské strategie. Finalizace dokumentu proběhla v prosinci
roku 2011, aby v roce 2012 mohl být projednán v orgánech kraje.
Aktualizace strategie spočívala především v přizpůsobení její návrhové části změněným podmínkám
rozvoje kraje a v zajištění souladu se Strategií Evropa 2020 a s Národními rozvojovými prioritami ČR.
Tím by mělo být docíleno toho, že realizace strategie bude přispívat k naplňování cílů EU a ČR pro
období 2014-2020. Součástí aktualizace bylo proto také prodloužení jejího návrhového období do roku
2020. Předmětem aktualizace nebyly úpravy analytické části dokumentu.
Aktualizovaná verze strategie zachovává strukturu pěti globálních strategických cílů s tím, že došlo
k úpravě v názvu a zaměření globálních cílů 2 a 3:
1. Konkurenceschopná, inovačně založená ekonomika
2. Dobré vzdělání a vysoká zaměstnanost - příležitost pro všechny
3. Soudržná společnost – kvalitní zdravotnictví, cílené sociální služby a úspěšný boj proti
chudobě
Úvod

6

4. Kvalitní prostředí, služby a infrastruktura pro život, práci a návštěvu
5. Efektivní správa věcí veřejných
Tyto globální cíle jsou pak rozpracovány do 31 specifických cílů, u kterých jsou navrženy konkrétní
monitorovací indikátory a také některé klíčové projekty, které přispějí k naplňování strategie. Oproti
původním 32 specifickým cílům došlo během aktualizace k významným úpravám, které lépe reflektují
aktuální priority kraje. Oproti původní verzi strategie došlo také k návrhu monitorovacích indikátorů
u každého specifického strategického cíle, aby bylo možno lépe měřit úspěšnost jejich realizace.
U každého ze zařazených realizačních projektů jsou pro dosažení co největší míry konkrétnosti
uvedeny následující informace: nositel projektu, zdroje financování, indikativní rozpočet
a předpokládaný termín realizace.
Souběžně se zpracováním dokumentu strategie probíhal proces Posouzení vlivů Strategie rozvoje
MSK na životní prostředí“ ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP, v platném
znění“ (SEA), a to ve spolupráci s autorizovanou osobou, vybranou na základě výběrového řízení.

1.5

Vazba na další strategické dokumenty

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 – 2020 vychází ze strategických dokumentů,
zpracovaných na úrovni ČR, z odvětvových strategií zpracovaných na úrovni odborů krajského úřadu
a zohledňuje také platné strategické dokumenty, zpracované v kraji na subregionální a municipální
úrovni.
Základním právním předpisem, upravujícím problematiku strategického plánování krajů, je zákon
č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje. Základním rozvojovým dokumentem na národní
úrovni je Strategie regionálního rozvoje České republiky na roky 2007 – 2013 (dále jen Strategie
regionálního rozvoje ČR), která je zároveň zdrojovým dokumentem při přípravě Národního
strategického referenčního rámce (NSRR) a operačních programů, určených na čerpání prostředků
z evropských fondů. Strategie rozvoje kraje naplňuje, tam kde je to z hlediska krajské úrovně
relevantní, vizi, globální cíl, priority a opatření Strategie regionálního rozvoje ČR. Zároveň byl
zohledněn dokument Politika územního rozvoje jako základní nástroj územního plánování, zpracovaný
na úrovni ČR.
Při zpracování Strategie rozvoje kraje byl dále zohledněn a využit Regionální operační program
regionu soudržnosti Moravskoslezsko a také existující i připravované koncepční dokumenty
Moravskoslezského kraje. Jednalo se mimo jiné o Marketingovou strategii rozvoje cestovního ruchu
v Moravskoslezském kraji pro léta 2009–2013, Koncepci rozvoje dopravní infrastruktury
Moravskoslezského kraje a následující koncepční dokumenty z oblasti ochrany životního prostředí
a energetiky:
 Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje;
 Koncepční rozvojový dokument pro plánování v oblasti vod na území Moravskoslezského kraje
v přechodném období do roku 2010;
 Program snižování emisí a imisí znečišťujících látek do ovzduší Moravskoslezského kraje;
 Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje;
 Koncepce strategie ochrany přírody a krajiny;
 Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Moravskoslezského kraje;
 Koncepce rozvoje zemědělství a venkova Moravskoslezského kraje;
 Koncepce pro opatření na ochranu před povodněmi v ploše povodí na území
Moravskoslezského kraje.
Vzhledem k tomu, že Strategie rozvoje kraje byla zpracovávána v období, kdy na úrovni municipalit
a také venkovských mikroregionů (především formou tzv. Místních akčních skupin v rámci iniciativy
LEADER) existovala řada zpracovaných či aktualizovaných strategických dokumentů, byly i tyto
dokumenty v míře relevantní pro přípravu krajského strategického dokumentu využity. Jednalo se
především o postihnutí podstatných analytických zjištění, která jsou významná i na krajské úrovni
a případně také o identifikaci některých řešení – aktivit, projektů – v návrhových částech těchto
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subregionálních strategických dokumentů, které mohly posloužit jako inspirační zdroj při přípravě
Strategie.
V rámci aktualizace strategie byly dále zohledněny následující dokumenty na národní a evropské
úrovni:


EVROPA 2020 - Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění (tzv.
Strategie Evropa 2020);



dokumenty ke stěžejním iniciativám Strategie Evropa 2020;



Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních ohledně
Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti,
Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského
fondu, jichž se týká společný strategický rámec, o obecných ustanoveních ohledně
Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti
a o zrušení nařízení (ES) č. 1083/2006;



Souhrnný návrh zaměření budoucí kohezní politiky EU po roce 2013 v podmínkách České
republiky, obsahující i návrh rozvojových priorit pro čerpání fondů EU po roce 2013 (tzv.
Národní rozvojové priority ČR pro období 2014+).
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2.

STRATEGIE

Nejlidnatější region České republiky, Moravskoslezský kraj, je krajem mnoha barev a tváří s bohatým
přírodním a kulturním bohatstvím, který v posledních letech prošel dynamickým obdobím rozvoje
a hospodářské prosperity. Výkonnost ekonomiky kraje i v důsledku silné průmyslové tradice z velké
míry pohání koncentrace exportně založených podniků těžkého průmyslu a na ně navázaných
hodnotových řetězců v oblasti zpracování surovin a oborů strojírenství, které jsou významnými
exportéry znalostí na vyspělé zahraniční trhy po celém světě. Firmy v rámci těchto řetězců mají
vysoký výzkumný a vývojově inovační potenciál. V oblasti výzkumu, vývoje a inovací se však kraj
může opřít i o existenci řady intermediárních institucí, klastrů a iniciativ. Spolupráce mezi veřejnou,
akademickou a soukromou sférou je ve srovnání s ostatními kraji na vysoké úrovni.
Příznivé podmínky pro rozvoj podnikatelských aktivit v regionu (např. nejvyšší hodinová produktivita
práce v ČR mimo Prahu) využila po roce 2003 řada investorů. Kraj může v současnosti stavět nejen
na dynamicky se rozvíjejícím automobilovém průmyslu a jeho know-how, ale také na rozvoji aktivit
spojených s informačními technologiemi, diverzifikujících skladbu ekonomiky. V posledních letech
vznikla v regionu řada úspěšně se rozvíjejících malých a středních firem, které využívají znalosti
v tradičních oborech. S obdobím prosperity souvisí i řada nově vytvořených pracovních míst.
Příležitostí pro další ekonomický rozvoj kraje mohou být v budoucnosti dopady v současnosti aktuální
globální hospodářské krize. V období recese firmy obvykle vyvíjejí tlak na produktivitu, který je
mnohdy doprovázen zaváděním inovací a užší spoluprací s institucemi ve výzkumu a vývoji. Změna
v chování zahraničních firem v průběhu krize může vést k rozhodnutí realizovat investice
v Moravskoslezském kraji. To je příležitost k vyvinutí úsilí o zatraktivnění regionu, především pro
znalostně náročné investice s vyšší přidanou hodnotou, které jsou zdrojem nových inovačních aktivit
a zárodkem budoucí prosperity. Obnovená důvěra ve finanční trhy po odeznění krize může přivést do
kraje i nové developerské aktivity spojené s tvorbou pracovních míst či regenerací území (tzv.
brownfields). Nepřímým důsledkem krize může být změna v chování obyvatel, například ve způsobu
trávení volného času. Česko mimo Prahu stále patří v rámci Evropy mezi levnější turistické destinace,
což kraji přináší možnost přilákat nové turisty nejen z České republiky, ale i ze zahraničí.
Avšak ani Moravskoslezský kraj se přes řadu silných stránek a pozitivní vývoj posledních let nevyhnul
řadě problémů, které měla za cíl identifikovat analytická část tohoto dokumentu. Kraj patří mezi
regiony s nejzatíženějším životním prostředím v Evropě, ovlivňujícím negativně zdraví obyvatel
a také image kraje. Je nezbytné si uvědomit, že současný stav životního prostředí limituje další rozvoj
kraje (plnění deklarovaných cílů strategie), a to jak v konkrétních postižených oblastech se silně
zatíženým prostředím, tak i v oblastech s cennou přírodou, jejích degradace by snížila atraktivitu kraje.
Dlouhodobé nedostatečné zapojení obyvatel do ekonomických procesů a nízká podnikatelská aktivita
v porovnání s jinými kraji v České republice je příčinou podprůměrné ekonomické výkonnosti. Firmám,
které v důsledku hospodářské krize neustojí dlouhodobý propad dodávek, hrozí zánik a ztráta trhů.
Další rozvoj výzkumně a vývojově založených inovačních aktivit v budoucnu nebude možný bez užší
provázanosti znalostních institucí s aplikační sférou, proto je potřeba i nadále posilovat inovační
systém v regionu a odvrátit nepříznivý trend ve financování veřejného výzkumu a vývoje.
Vzdělanost obyvatel kraje je oproti průměru Česka nižší, navzdory přítomnosti univerzit a vysokých
škol, které v posledních letech evidují dynamický nárůst počtu studentů. Moravskoslezský kraj více
než deset let zaznamenává záporné saldo migrace, a to zejména lidí vzdělaných a v produktivním
věku. Pokud se tento trend nepodaří zvrátit, budou se i nadále obyvatelé kraje stěhovat mimo region
a dojde ke stárnutí populace, což negativně ovlivní jeho konkurenceschopnost.
I přes tyto skutečnosti lze konstatovat, že Moravskoslezský kraj má do budoucna na čem stavět
a pokud dostatečně zužitkuje svou oborovou specializaci, založenou na využívání znalostí v tradičních
průmyslových oborech a využije rozvoj nových odbytišť na globálních trzích, má potenciál stát se
dynamickým, rychle rostoucím rozvojovým pólem střední Evropy. K tomu je zapotřebí vytvořit
podmínky pro rozvoj výzkumu, vývoje a inovačního podnikání a pro zapojení místních firem do
globálních hodnotových řetězců. Zároveň je potřeba stimulovat trh práce a zvýšit jeho schopnost
zapojit do ekonomiky co nejvíce obyvatel kraje. S tím souvisí i důraz na celoživotní vzdělávání
a rozvoj dovedností a kompetencí. Kraj také musí nabídnout prostředí a podmínky zvyšující kvalitu
života, které budou atraktivní nejen pro obyvatele, ale i pro jeho návštěvníky. Tyto potřeby byly
Strategie
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formulovány ve strategických cílech, které jsou popsány a dále rozpracovány ve strategické části
tohoto dokumentu.
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2.1 Rozvojová vize a poslání
„Moravskoslezský kraj - konkurenceschopný region úspěšných a spokojených lidí“
Využijeme existující potenciál kraje, až doposud jen částečně objevený. Potvrdíme svou schopnost
překonat složité období recese a po jejím odeznění plně rozvineme svůj potenciál jednoho ze tří
hlavních rozvojových pólů České republiky, kde žijí úspěšní a spokojení obyvatelé a který má co
nabídnout svým hostům. Svou budoucnost stavíme na úctě k vlastní průmyslové historii, která se
postupně mění v technickou excelenci a tím vytváří specifickou konkurenční výhodu. Rozvoj kraje
zaměříme na všechny jeho přirozené územní celky, které tvoří průmyslová a urbánní aglomerace
s centrem v Ostravě, západní a jihozápadní oblast sahající k Jeseníkům a jihovýchodní část v oblasti
Beskyd. Součástí cesty k naplnění této vize je také dosažení lepšího stavu životního prostředí, které je
nezbytnou podmínkou spokojeného života obyvatel, úspěšného podnikání i zájmu o návštěvu regionu.

Poslání: Tvoříme naši budoucnost hlavou a srdcem!
Náš kraj vnímáme jako živý organizmus, jehož jsme všichni aktivní součástí. Pružná mysl a svaly
vytrénované léty práce na proměně páteřní infrastruktury, ekonomické, dopravní i technické, jsou naší
osobní výbavou. Hledáme chytrá řešení pro budoucnost a využijeme vnitřní sílu a motivaci k jejich
naplnění.
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2.2 Globální strategické cíle
2.2.1 Globální cíl 1 - Konkurenceschopná, inovačně založená ekonomika
Úspěšnost v kraji lokalizovaných ekonomických aktivit v globální konkurenci je zásadní pro blahobyt
místních obyvatel. Vysoká, udržitelná a rostoucí konkurenceschopnost se promítá v hospodářském
růstu a větším množství prostředků, které jsou firmám a obyvatelům k dispozici a mohou být dále
využity pro rozvoj kraje. Úspěch může být dočasně založen na nižších cenách, ale tato strategie je
dlouhodobě neudržitelná. Výzvou pro Moravskoslezský kraj je růst podílu aktivit, jejichž
konkurenceschopnost čerpá z jiných než nerostných nebo nízkonákladových zdrojů. Při realizaci
tohoto globálního strategického cíle hledáme takové klíčové projekty a aktivity, které podpoří
významné strukturální změny ve firmách i veřejném sektoru směrem k vyššímu podílu výdajů na vědu
a výzkum na finálních výstupech a k inovačním aktivitám, které zvyšují šanci na udržení a posílení
konkurenční výhody v celosvětové soutěži. Ve světě i v České republice funguje celá řada takových
nástrojů, od podpory spolupracujících oborově zaměřených uskupení, přes intermediární agentury,
které jsou zodpovědné za řízení vazeb a vztahů mezi znalostními institucemi a firmami / generování
poptávky po inovacích, inkubátory inovačních firem, centra transferu technologií na univerzitách,
regionální agentury pro podporu zahraničních investic a podporu regionálně specifického exportu
a podobně. V tomto globálním strategickém cíli jde také o vytvoření takové infrastruktury a nabídky
moderních služeb, které povedou k vyšší inovační a exportní výkonnosti firem podnikajících v regionu
a k přilákání nových aktivit s vysokou přidanou hodnotu.
Tento globální strategický cíl je dále rozpracován do následujících specifických strategických cílů
(SSC):
SSC 1.1

Zajištění koordinované
v Moravskoslezském kraji

a

systémové

podpory

výzkumu,

vývoje

a

inovací

SSC 1.2

Zlepšit exportní výkonnost místních malých a středních firem a posílit jejich zapojení do
globálních hodnotových řetězců

SSC 1.3

Podpora zakládání nových podnikatelských subjektů (MSP včetně fyzických osob – OSVČ
a mladých podnikatelů)

SSC 1.4

Získat do kraje investory nejen k činnostem s vysokou přidanou hodnotou

2.2.2 Globální cíl 2 – Dobré vzdělání a vysoká zaměstnanost – příležitost pro
všechny
Zaměstnání je cestou k osobní úspěšnosti a dobré vzdělání je k tomu stále nezbytnější podmínkou.
Moravskoslezský kraj má rozvinutou vzdělávací infrastrukturu od mateřských po vysoké školy a patří
k nejaktivnějším regionům v inovacích ve vzdělávání. Tyto dobré výchozí podmínky chceme nejen
dále rozvíjet, ale současně je využít k posunu na vyšší úroveň – šíři a kvalitu doplnit excelencí
a prestiží. A to jak v prioritních technických oborech, tak i v neméně důležitých oborech humanitních.
Vzdělaní lidé zde najdou nadprůměrné příležitosti k uplatnění svého talentu, budou zde zůstávat nebo
se sem vracet a ocení dobré podmínky pro rodinné a profesní zakotvení v tomto dynamickém
a kreativním regionu. Chceme nejen více a lepších pracovních příležitostí pro kvalifikované lidi, ale
ekonomické zapojení všech, kteří chtějí a mohou. Moravskoslezský kraj se chce do roku 2020 zbavit
pozice jednoho z krajů s trvale nejvyšší nezaměstnaností. K dosažení podstatné změny je potřebné
koncentrované a koordinované úsilí všech, kdo zaměstnanost nejvíce ovlivňují, ať to jsou úspěšné
místní firmy, noví investoři, dobře fungující veřejný sektor nebo účinná aktivní politika zaměstnanosti
úřadu práce. Moravskoslezský kraj využije ověřenou schopnost tvorby aktivních partnerství a bude
národním lídrem v koordinované politice a realizačních aktivitách na trhu práce prostřednictvím
Moravskoslezského paktu zaměstnanosti.
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Tento globální strategický cíl je dále rozpracován do následujících specifických strategických cílů
(SSC):
SSC 2.1

Zlepšit koordinaci aktivit zaměřených na růst zaměstnanosti

SSC 2.2

Snížit nerovnováhu mezi nabídkou a poptávkou po kvalifikovaných pracovních silách
v jejich počtu, struktuře a kvalitě

SSC 2.3

Zvýšit podíl obyvatel schopných komunikovat v cizích jazycích, zejména v angličtině

SSC 2.4

Být evropským lídrem v systémovém rozvoji měkkých kompetencí u všech skupin obyvatel

SSC 2.5

Vytvořit konkurenceschopnou výzkumnou univerzitu

SSC 2.6

Zvýšit pracovní zapojení nezaměstnaných

2.2.3 Globální cíl 3 - Soudržná společnost – kvalitní zdravotnictví, cílené
sociální služby a úspěšný boj proti chudobě
Kvalita a dostupnost zdravotní péče je prioritním a trvale realizovaným cílem ve zdravotnictví.
V současnosti roste význam opatření, kterými se udrží rovnováha mezi kvalitou, dostupností
a efektivností poskytované zdravotní péče. Hlavním aktuálním úkolem je nastavení mechanismů,
které povedou ke stabilizaci hospodaření jednotlivých nemocnic. Důraz je přitom kladen na
optimalizaci lůžkového fondu vedoucí ke zvýšení produktivity personálu, zkrácení průměrné
ošetřovací doby a zvýšení obložnosti lůžek. K dalším úkolům patří centralizace komplementárních
služeb, především laboratoří a odběrových místností, a progresivní zavádění přístrojové techniky
a technologií, rozmísťovaných s ohledem na léčebné programy a profilace jednotlivých zařízení.
Výhledově je záměrem vytvářet specializovaná centra nadregionálního charakteru. K naplnění
strategie v oblasti zdravotnictví budou vhodně využity informační technologie, což umožní zprůhlednit
financování zdravotnictví, vyhodnocovat kvalitu lékařské péče ve vztahu k nákladům a přinášet tak
podklady k účelnější alokaci zdrojů.
Boj proti sociálnímu vyloučení a chudobě patří mezi strategické cíle krajské sociální politiky.
K naplnění vede zejména transformace pobytových sociálních služeb pro lidi s postižením a jejich
podpora k životu v přirozené komunitě. Kraj usiluje jak o podporu terénních sociálních služeb, tak
o zajištění potřebných kapacit pobytových služeb pro lidi se specifickými potřebami (například
s duševním onemocněním vyžadující celodenní péči). Významná je podpora života dětí ve vlastních
i náhradních rodinách. Moravskoslezský kraj disponuje rozvinutou sítí zařízení poskytujících sociální
služby. Technický stav budov je však v mnohých případech velmi špatný a vyžaduje rozsáhlé
investice. Budou připravovány a realizovány projekty, které jsou součástí procesu transformace
pobytových sociálních služeb. Například se bude jednat o vznik zařízení chráněného bydlení, rozvoj
služeb sociální prevence, jako jsou azylové domy, domy na půli cesty, kontaktní centra, nízkoprahová
denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,
sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace, intervenční centra, služby následné péče, podpora
samostatného bydlení a také terénní programy pro příslušné cílové skupiny obyvatel. Nezbytné bude
také pokračování vzdělávacích aktivit pro poskytovatele sociálních služeb, další koncepční plánování
rozvoje těchto služeb a zvyšování informovanosti o poskytovaných a plánovaných sociálních službách
v kraji.
Tento globální strategický cíl je dále rozpracován do následujících specifických strategických cílů
(SSC):
SSC 3.1

Optimalizovat náklady a řídit kvalitu služeb ve zdravotnických zařízeních

SSC 3.2

Rozvíjet specializovaná oddělení zdravotnických zařízení s celokrajskou i nadregionální
působností

SSC 3.3

Optimalizovat síť sociálních služeb na území kraje dle zjištěných potřeb jeho obyvatel

SSC 3.4

Transformovat pobytové sociální služby do moderních forem poskytování pomoci
a podpory

SSC 3.5

Vytvářet podmínky pro podporu rodin, dětí a náhradní rodinné péče

SSC 3.6

Aktivně se podílet na snižování dopadů chudoby v Moravskoslezském kraji
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2.2.4 Globální cíl 4 - Kvalitní a kulturní prostředí, služby a infrastruktura pro
život, práci a návštěvu
Kvalita života je souhrnným faktorem spokojenosti obyvatel. Prostředí, v němž žijeme, je určující
podmínkou. Kraj musí zlepšit životní prostředí ve své centrální průmyslové aglomeraci, aby nebyl
tmavou skvrnou na mapě ČR a EU. Jen tak plně vynikne kouzlo jeho polohy uprostřed krásných
Beskyd a Jeseníků. V období realizace strategie dojde k napojení dopravní infrastruktury na evropské
koridory a zlepší se i vnitřní propojení kraje. Kvalitní silniční, železniční i letecká doprava, umístění
kraje v centru česko-polsko-slovenského regionu s počtem obyvatel na úrovni středně velkého
evropského státu a zlepšující se prostupnost hranic pro volný pohyb lidí, služeb a zboží vytváří celou
řadu nových příležitostí. Z národní periferie se kraj a širší region posouvá do polohy silného
středoevropského rozvojového pólu. S tímto sebevědomím a ve spolupráci s partnery z Česka, Polska
a Slovenska chceme proměnit příležitosti v realitu. K tomu potřebujeme nejen kvalitní infrastrukturu
a zlepšené životní prostředí, ale také služby na špičkové úrovni. Sem zaměříme klíčové projekty naší
strategie. Vrátíme lidem k užívání mnohé z opuštěných průmyslových areálů a podpoříme jejich
inspirativní a inteligentní využití k podnikatelským, vzdělávacím a kulturním účelům. Moravskoslezský
kraj a jeho metropole Ostrava chtějí být kulturním, společenským a sportovním centrem, které nabídne
akce na špičkové evropské úrovni se širokým spektrem možností pro aktivní trávení volného času
obyvatel a návštěvníků kraje.
Tento globální strategický cíl je dále rozpracován do následujících specifických strategických cílů
(SSC):
SSC 4.1

Stát se krajem špičkových „služeb pro 5 milionů“ – rozšířit nabídku volnočasové
infrastruktury a služeb pro obyvatele kraje a návštěvníky ze sousedních regionů

SSC 4.2

Posílit kulturu aktivního trávení volného času obyvatel a prevence kriminality mládeže
prostřednictvím systémového rozvoje vzdělávacích, kulturních a sportovních aktivit na
rekreační, výkonnostní i vrcholové úrovni

SSC 4.3

Mít kvalitní vnitřní i vnější dopravní propojení kraje včetně napojení na Transevropské sítě
(TEN-T)

SSC 4.4

Podstatně zlepšit kvalitu ovzduší v kraji a rozvíjet technické podmínky nezbytné pro kvalitní
životní prostředí

SSC 4.5

Podporovat druhovou rozmanitost, ekologicky stabilní krajinu včetně postindustriální
a udržitelné zemědělství

SSC 4.6

Rozvíjet kulturu chování, odpovědnosti a ohleduplnosti k životnímu prostředí

SSC 4.7

Zlepšit bezpečnost, ochranu zdraví a majetku obyvatel kraje a jeho území

SSC 4.8

Rozšířit, modernizovat a lépe využívat energetické zdroje a rozvodné sítě

SSC 4.9

Vrátit lidem k užívání brownfieldy včetně nevyužívaných objektů

SSC 4.10 Rozvíjet kvalitu života v sídlech kraje v souladu se zásadami moderního a zodpovědného
urbanismu
SSC 4.11 Zajistit rozvoj informační a komunikační infrastruktury

2.2.5 Globální cíl 5 - Efektivní správa věcí veřejných
Zákaznický přístup, profesionalita a odpovědnost – tyto parametry nezbytné pro úspěch firem v tržním
prostředí bude Moravskoslezský kraj prosazovat i ve správě věcí veřejných. Spolu s partnerským
přístupem a aktivním vedením procesu strategického plánování a realizace se bude jednat o hlavní
principy efektivní správy věcí veřejných. Procesy a lidé v nich budou hybateli tohoto přístupu.
Zjednodušování a transparentnost procesů, v rámci platných legislativních norem, včetně
dynamického využití nástrojů e-governmentu jsou jednou z cest. Tou druhou je vzdělávání a moderní
formy personálního rozvoje lidí ve veřejné správě a samosprávě, včetně vzdělávání zastupitelů
a politiků. Řadu témat, kterými se kraj zabývá, může efektivně řešit se svými sousedy, regiony
v Polsku, na Slovensku a také v České republice. K tomu bude využita moderní forma meziregionální
spolupráce – Evropské uskupení územní spolupráce TRITIA. Zároveň je nezbytné systematicky
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pracovat na zlepšování image kraje a zvyšování pocitu sounáležitosti jeho obyvatel se svým
regionem.
Tento globální strategický cíl je dále rozpracován do následujících specifických strategických cílů
(SSC):
SSC 5.1 Zajistit rovnoměrný rozvoj kraje ve všech jeho částech
SSC 5.2 Posílit přeshraniční a zahraniční spolupráci kraje a spolupráci se sousedními regiony ČR
SSC 5.3 Zajistit efektivní výkon a zvýšit profesionalitu veřejné správy
SSC 5.4 Zlepšit image kraje navenek i dovnitř
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2.3 Specifické strategické cíle

2.3.1 Specifické strategické cíle globálního cíle 1 - Konkurenceschopná,
inovačně založená ekonomika

Specifický strategický cíl

1.1 Zajištění koordinované a systémové podpory VaVaI
v Moravskoslezském kraji

Zdůvodnění specifického cíle:
Účelem tohoto cíle je poskytnout komplexní rámec pro zajištění dlouhodobé a konzistentní
podpory výzkumných, vývojových a inovačních procesů v Moravskoslezském kraji. Toho
bude dosaženo prostřednictvím Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje
na léta 2010 – 2020, která je specializovanou odvětvovou strategií a zastřeší celou tuto
oblast. Součástí tohoto cíle je také zajištění pravidelného a koordinovaného vyhodnocování
konkurenceschopnosti Moravskoslezského kraje (prostřednictvím Regionální observatoře
konkurenceschopnosti). Celková konkurenceschopnost regionu samozřejmě nezávisí jen na
podpoře výzkumu, vývoje a inovací, ale i na mnoha dalších aspektech (na podpoře exportu,
investic, zakládání nových firem, tj. celkové ekonomické výkonnosti kraje, na lidských
zdrojích, dopravní infrastruktuře, dostupnosti energetických zdrojů, životním prostředí,
efektivitě veřejné správy), nicméně konkurenceschopnost regionů v dnešním globálním
světě je čím dále tím více závislá na tom, jak jsou v nich podporovány právě aktivity
v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Z tohoto důvodu je Regionální observatoř
konkurenceschopnosti zahrnuta do tohoto specifického cíle.
Doporučené indikátory naplňování cíle:
 HPH na zaměstnance v MSK / HPH na zaměstnance v ČR - 100 % průměru ČR do roku
2020
 Výdaje na VaV jako % podíl na HDP - 1,5 % do roku 2020
Projekty, které podporují naplňování cíle:
Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje na léta 2010 – 2020
Specializovaný strategický dokument, který komplexně zajistí naplnění tohoto specifického
cíle
Nositel projektu: Agentura pro regionální rozvoj, a. s.
Zdroje financování: rozpočet MSK, SF EU, prostředky partnerských subjektů (garantů
dílčích projektů – univerzit, HK, klastrových organizací, firem, aj.)
Indikativní rozpočet: cca 50 000 tis. Kč ročně
Termín realizace: 2010 – 2020
Regionální observatoř konkurenceschopnosti
Tato
observatoř
zajišťuje
průběžné
sledování
vývoje
konkurenceschopnosti
Moravskoslezského kraje v porovnání s ostatními kraji ČR, příp. s průměrem CR (děleno do
oblastí inovace, podnikání, území a lidé).
Nositel projektu: Agentura pro regionální rozvoj, a. s.
Zdroje financování: rozpočet MSK
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Indikativní rozpočet: 150 tis. Kč ročně
Termín realizace: 2010 - 2020

Specifický strategický cíl

1.2 Zlepšit exportní výkonnost místních malých a
středních firem a posílit jejich zapojení do globálních
hodnotových řetězců

Zdůvodnění specifického cíle:
Náplní tohoto cíle je poskytovat cílené služby malým a středním podnikům
v Moravskoslezském kraji ke zvýšení a správnému nasměrování jejich exportních aktivit.
Budou podporovány exportní aktivity malých a středních firem ve vazbě na klíčová odvětví
v Moravskoslezském kraji vyznačující se vysokou exportní aktivitou případně exportním
potenciálem, a to ve vztahu k těm cílovým destinacím, které jsou nebo mohou být
předmětem hospodářských zájmů firem v Moravskoslezském kraji.
Doporučené indikátory naplňování cíle:
 Export na 1 zaměstnaného v MSK / export na 1 zaměstnaného v ČR - 110 % průměru
ČR do roku 2020
Projekty, které podporují naplňování cíle:
Centrum mezinárodního obchodu Moravskoslezského kraje (CMO)
Cílem CMO je podporovat exportní aktivity malých a středních firem v MSK prostřednictvím
informačního servisu o exportních příležitostech, organizace exportních seminářů
k vybraným lokalitám a pořádání obchodních misí.
Nositel projektu: Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje
Zdroje financování: prostředky KHK MSK, SPR MSK a KÚ MSK, projektové financování (SF
EU, národní dotační tituly, atd.)
Indikativní rozpočet: 1 500 tis. Kč ročně
Termín realizace: 2010 - 2020
Specifický strategický cíl

1.3 Podpora zakládání nových podnikatelských subjektů
(MSP včetně fyzických osob – OSVČ a mladých
podnikatelů)

Zdůvodnění specifického cíle:
Tento cíl má za úkol vytvářet příznivé podmínky pro zakládání nových firem
v Moravskoslezském kraji. Tato aktivita je považována za velmi důležitou, neboť dosavadní
aktivita obyvatel v kraji k podnikání je jednou z nejnižších v ČR. Aktivity v rámci tohoto cíle
(výchova k podnikavosti, finanční podpora pro nově zakládané firmy) budou zaměřeny jak
na nové potenciální právnické, tak i fyzické osoby – OSVČ a mladé podnikatele. Předmětem
podpory v rámci tohoto cíle budou potenciální podnikatelské záměry, které prokážou
alespoň minimální úroveň inovativnosti (mělo by se jednat minimálně o inovace nižšího
řádu).

Strategie

17

Doporučené indikátory naplňování cíle:
 Počet registrovaných PO na 1000 obyvatel v MSK / počet registrovaných PO na 1000
obyvatel v ČR – 75% průměru ČR do roku 2020
 Počet registrovaných FO na 1000 obyvatel v MSK / počet registrovaných FO na 1000
obyvatel v ČR – 100% průměru ČR do roku 2020
Projekty, které podporují naplňování cíle:
Talenty do podnikání
Projekt je orientován na identifikaci a rozvoj podnikatelských talentů na vysokých (v první
fázi) a středních školách s cílem zahájit vlastní podnikání po skončení nebo již během
studia.
Nositel projektu: RPIC-ViP
Zdroje financování: hledá se vhodný zdroj financování (MS Pakt zaměstnanosti)
Indikativní rozpočet: 3 000 – 5 000 tis. Kč
Termín realizace: 2012 – 2015
Fond mikropůjček pro zakládání a rozvoj start-ups
Účelem fondu bude poskytování zvýhodněných půjček pro nové inovativní podnikatelské
záměry (inovace nižšího řádu): PO i FO – OSVČ i mladí podnikatelé
Nositel projektu: Moravskoslezský kraj
Zdroje financování: rozpočet MSK, příp. soukromé zdroje
Indikativní rozpočet: 20 000 - 30 000 tis. Kč
Termín realizace: 2012 - 2020
ERASMUS for Young Entrepreneurs – zřízení kontaktního místa v MSK
Kontaktní místo bude zprostředkovávat možnosti stáží pro mladé podnikatele v zahraničí.
Nositel projektu: KHK MSK
Zdroje financování: Program ERASMUS
Indikativní rozpočet: 100 tis. Kč (zřízení kontaktního místa), 600 tis. Kč ročně (mzdové a
režijní náklady)
Termín realizace: 2012 (jednání o zřízení kontaktního místa), 2013 – 2020 (provoz
kontaktního místa)

Specifický strategický cíl

1.4 Získat do kraje investory nejen k činnostem s vysokou
přidanou hodnotou

Zdůvodnění specifického cíle:
Podpora investic výrobní i nevýrobní povahy (centra strategických služeb, high-tech
opravárenská centra, aj.) zahraničního i tuzemského původu jsou jednou z priorit
ekonomického rozvoje kraje. Je nutné podporovat přípravu dalších lokalit pro průmyslovou
výrobu a zajistit aktivní akvizici investorů s využitím národních a dalších regionálních
pobídek. V případě výrobních investic budou vyhledány investice s vyšší technologickou
náročností s potenciálem k návazným aktivitám v oblasti výzkumu a vývoje v kraji, avšak
předmětem zájmu budou také investice se standardní technologickou náročností výroby
(např. ve zpracovatelském průmyslu: strojírenská výroba – obrábění, soustružení, frézování,
výroba plastů, apod.).
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Doporučené indikátory naplňování cíle:
 Stav PZI na obyvatele MSK / PZI na obyvatele ČR – 100% průměru ČR do roku 2020
Projekty, které podporují naplňování cíle:
Nová strategická průmyslová zóna Moravskoslezského kraje
Výběr, inženýrská a stavební příprava nové lokality pro průmyslovou výrobu.
Nositel projektu: Moravskoslezský kraj, příp. vlastník vybrané lokality
Zdroje financování: Státní rozpočet, prostředky MSK
Indikativní rozpočet: 312 000 tis. Kč
Termín realizace: 2012 - 2013
Regionální pobídkové schéma pro investory
Vytvoření regionálního systému pobídek/zvýhodnění doplňujícího národní pobídkový systém
(výrobní investice s vyšší a standardní technologickou náročností / nevýrobní investice –
centra strategických služeb, high-tech opravárenská centra), příp. vytvoření pracovního
místa pro akvizici investorů.
Nositel projektu: Moravskoslezský kraj
Zdroje financování: rozpočet MSK
Indikativní rozpočet: v závislosti na nástrojích podpory investic na národní úrovni
Termín realizace: 2012 (přípravná fáze), 2013 – 2020 (realizační fáze)
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2.3.2 Specifické strategické cíle globálního cíle 2 – Dobré vzdělání a vysoká
zaměstnanost - příležitost pro všechny

Specifický strategický cíl

2.1 Zlepšit koordinaci aktivit zaměřených na růst
zaměstnanosti

Zdůvodnění specifického cíle:
Trh práce je složitý mechanismus, jehož fungování ovlivňuje řada klíčových aktérů
a faktorů. Koordinace aktivit zaměstnavatelů, vzdělavatelů, samosprávy, odborů
a veřejného sektoru není řešením na všechny potřeby a problémy, ale může významně
přispět. Dosavadní individuální aktivity jednotlivých subjektů na trhu práce viditelně nestačí.
Důležitým krokem je již výběr tématu „zaměstnanost“ mezi hlavní strategické priority kraje.
Založení Moravskoslezského paktu zaměstnanosti v únoru 2011 umožňuje rozšíření
spolupráce a koordinaci aktivit pro rozvoj zaměstnanosti mezi aktéry z kraje a centrálně
řízenými ministerstvy a institucemi. Pakt chce sladit potřeby a představy hlavních aktérů na
trhu práce, shodnout se na prioritních projektech a zajišťovat pro jejich řešení finanční
zdroje. Koordinační aktivity MS Paktu budou realizovány jak na straně nabídky, přípravou
kvalifikovaných pracovníků, tak i na straně poptávky, intervencemi podporujícími tvorbu
nových pracovních míst.
Doporučené indikátory k naplňování cíle:
 Míra zaměstnanosti v MS kraji – do roku 2020 nad průměrem ve srovnání s ostatními
kraji ČR
Projekty, které podporují naplňování cíle:
2.1.1 Moravskoslezský pakt zaměstnanosti (dále jen MS Pakt)
Moravskoslezský pakt zaměstnanosti je strategické partnerství klíčových aktérů trhu práce v
Moravskoslezském kraji, které postupně vznikalo v průběhu roku 2010 a bylo završeno
podpisem Paktu 24. 2. 2011 v Ostravě mezi Moravskoslezským krajem, Sdružením pro
rozvoj Moravskoslezského kraje, Krajskou hospodářskou komorou MSK a Regionální radou
Regionu soudržnosti Moravskoslezsko. MS Pakt si klade za cíl změnit dlouhé roky trvající
nepříznivou situaci na zdejším trhu práce naplňováním Integrovaného programu rozvoje
zaměstnanosti (IPRZ) a jeho strategických projektů.
Nositel projektu: Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje
Zdroje financování: Fondy a programy EU, finanční zdroje partnerských organizací
Indikativní rozpočet: není stanoven
Termín realizace: od roku 2011 do roku 2020 s pokračováním v dalších letech
Specifický strategický cíl

2.2 Snížit nerovnováhu v nabídce a poptávce po
kvalifikovaných pracovních silách v jejich počtu,
struktuře a kvalitě

Zdůvodnění specifického cíle:
Na regionální úrovni v ČR nejsou k dispozici střednědobé předpovědi trhu práce
a kvalifikačních potřeb pro jednotlivá odvětví a územní jednotky. V MS kraji byla založena
a pilotně ověřena první Regionální observatoř trhu práce v ČR, která spolupracuje
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s Národní observatoří trhu práce s cílem zajišťovat kvalitní informační podporu aktérům na
trhu práce – občanům, zaměstnavatelům, vzdělavatelům, úřadům práce, institucím
regionální správy – a tím pozitivně ovlivňovat soulad mezi nabídku a poptávkou po
kvalifikované pracovní síle. Kromě informací je další potřebou včasná motivace žáků
základních a středních ke studiu oborů požadovaných na trhu práce v souladu
s individuálními předpoklady (talentem) každého jednotlivce. Zejména pokud jde
o technické obory je nutné podpořit motivaci žáků také podstatnými změnami ve výuce
relevantních předmětů, jako je například matematika.
Doporučené indikátory k naplňování cíle:
 Míra registrované nezaměstnanosti dle vzdělanostních skupin v MS kraji
 Míra dlouhodobé nezaměstnanosti dle vzdělanostních skupin v MS kraji
 Uplatnění absolventů SŠ a VŠ z MS kraje na trhu práce (zavedení sledování u středních
škol + dohoda na zapojení do systému u vysokých škol) – výběrová šetření
 Využití
prognostických
informací
z Krajské
observatoře
a konkurenceschopnosti k ovlivnění nabídky – výběrová šetření

trhu

práce

Projekty, které podporují naplňování cíle:
2.2.1 Krajská síť center kariérového poradenství
Individuální bilance osobního potenciálu/talentu a kompetencí, kariérové poradenství ke
sladění vlastního potenciálu s představami a příležitostmi na trhu práce, doporučení
k dalšímu osobnímu rozvoji v rámci celoživotního vzdělávání, budou nástrojem pro
inteligentní využití služeb jednotlivci ve všech dalších projektech.
Nositel projektu: MS Pakt
Zdroje financování: Fondy a operační programy EU
Indikativní rozpočet: cca 40 000 tis. Kč, toho 28 000 tis. Kč za služby pro cca 5.000 obyvatel
v průběhu pilotního testování
Termín realizace: od roku 2014 do roku 2016 – pilotáž, po ověření projekt na systémové
rozšíření a postupný přechod na průběžně poskytované služby s částečnou či plnou
úhradou jejich uživateli
2.2.2 Talent Pool
Program pro identifikaci a rozvoj talentovaných vysokoškoláků, ale také žáků nižších stupňů
počátečního vzdělávání, v úzké spolupráci s významnými zaměstnavateli v kraji –
individuální programy, domácí i zahraniční stáže, zapojení do pracovních týmů, spolupráce
s manažery, síťování účastníků programu, nadstandardní jazyková a odborná příprava.
Nositel projektu: MS Pakt
Zdroje financování: Fondy a operační programy EU
Indikativní rozpočet: cca 45 000 tis. Kč
Termín realizace: od roku 2013 do roku 2015 – pilotáž, po ověření projekt na systémové
rozšíření
2.2.3 Brána k technické kariéře1
1

Pod tento integrovaný projekt MS Paktu jsou postupně zařazovány systémové projekty podporující
rozvoj technické vzdělanosti, jako je například „Technika nás baví“ nebo „Tvoje budoucnost – tvoje
volba“, pokud podporují cíle MS Paktu a nositelé souhlasí se zapojením. Do budoucna bude MS Pakt
mezi tyto systémové projekty zapojovat i další relevantní projekty z globálních grantů MS kraje
a z centrálních operačních programů, které jsou řešeny na území MS kraje.
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Program pro zajištění potřebného počtu a kvality nové generace techniků a řemeslníků do
firem v MS kraji – zaměření na žáky základních a středních škol, jejich rodiny i pedagogy;
specifickou skupinou jsou dospělí se zájmem o změnu či restart kariéry směrem
k technickým a řemeslným profesím; dílčí projekty na propagaci a zvýšení prestiže
technických a řemeslných oborů; nové vzdělávací programy i didaktické metody k výuce
přírodovědných a technických předmětů; rozvoj kvalifikace středoškolských učitelů s vazbou
na moderní technologie a řídící procesy ve firmách; vybavení základních škol pomůckami
a nástroji k rozvoji technických a řemeslných dovedností; rozvoj kariéry řemeslník –
živnostník; dílčí projekt pro systémové využití odborných kapacit špičkových profesionálů
z firem, s prodloužením jejich pracovní kariéry ve prospěch transferu znalostí žákům,
studentům a mladým začínajícím pracovníkům, včetně propojení s relevantními investičními
a vzdělávacími projekty, jako je Svět techniky, modernizace vybavení středních technických
škol pro vybrané obory apod.
Nositel projektu: MS Pakt
Zdroje financování: Fondy a operační programy EU
Indikativní rozpočet: cca 45 000 tis. Kč
Termín realizace: od roku 2013 do roku 2015 – pilotáž, po ověření projekt na systémové
rozšíření
2.2.4 KOMPAS – kompetence a stáže
Program pro zavedení systému do realizace a využití stáží ve firmách s vazbou na rozvoj
odborných i měkkých kompetencí – zaměření na studenty i pedagogy středních a vysokých
škol. Pilotní projekt „NETFEI“ pro VŠB-Technickou univerzitu Ostrava, Fakultu
elektrotechniky a informatiky, byl schválen v OP VK. Předpokládá se šíření konceptu na
úroveň celého kraje. V rámci dílčího projektu KOMPED bude podpořen rozvoj kompetencí
pedagogů v počátečním vzdělávání také ke vzdělávání dospělých.
Nositel projektu: MS Pakt
Zdroje financování: Fondy a operační programy EU
Indikativní rozpočet: jedná se o soubor projektů s vlastními dílčími rozpočty
Termín realizace: od roku 2012 průběžně
2.2.5 Mechatronika
Modernizace vybavení středních průmyslových škol zřizovaných krajem k zajištění
komplexní přípravy žáků středních průmyslových škol v oblasti automatizovaných funkčních
celků a zařízení tak, aby byla na požadované úrovni technického vývoje a odpovídala
požadavkům zaměstnavatelů.
Nositel projektu: MS kraj
Zdroje financování: Regionální operační program
Indikativní rozpočet: cca 46 000 tis. Kč
Termín realizace: zahájení projektu se plánuje na přelomu roku 2012/2013
2.2.6 Velkoprostorové multifunkční odborné učebny - gastrocentra
Projekt reaguje na nedostatečnou situaci v oblasti výuky gastronomických oborů na šesti
vybraných SŠ v MSK, kde je plánováno v každé z těchto škol vybudovat oborové centrum
praktické přípravy. Každá ze škol je umístěna v jednom okrese kraje jako jeho spádové
centrum odborného vzdělávání v těchto oborech. Hlavním cílem pořízení nového vybavení
je modernizace výuky a metod vzdělávání a vytvoření kvalitního zázemí pro výuku
gastrooborů a výpočetní techniky, které budou reálně simulovat pracovního prostředí.
Neméně důležitým cílem projektu je zlepšením materiálního vybavení jednotlivých škol
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přispět k zatraktivnění gastronomických oborů (jejich lepší adaptaci na moderní metody
výuky a praxe) a díky tomu v Moravskoslezském kraji zvýšit počet zájemců o vzdělání
v těchto oborech. Zvýšením počtu zájemců o tyto obory zajistit v následujících letech
i zvýšení počtu absolventů, kteří díky kvalitní odborné připravenosti vytvoří kvalitní nabídku
pracovníků v oboru gastronomie.
Nositel projektu: MS kraj
Zdroje financování: Regionální operační program
Indikativní rozpočet: cca 11 000 tis. Kč
Termín realizace: září 2010 – leden 2013
2.2.7 Řízení kvality vzdělávání rozvojem manažerů škol
Rozvoj manažerů škol s využitím jejich výběru, koučingu a mentoringu, podporou
profesionálního rozvoje (včetně tuzemských i zahraničních stáží), hodnocení a odměňování
vedoucích pracovníků, síťování škol ke sdílení příkladů dobré praxe dle zaměření
a odbornosti škol, rozvoj metodiky hodnocení škol zřizovatelem a zjišťování přidané
hodnoty znalostí, získávání kvalitních pedagogů do pedagogických studií a do praxe.
Nositel projektu: Ostravská univerzita a Krajské zařízení pro DVPP
Zdroje financování: Fondy a operační programy EU, rozpočty MSK
Indikativní rozpočet: 30 000 tis. Kč
Termín realizace: 2015
2.2.8 Čtenářská gramotnost
Rozvoj gramotnosti budoucích studentů a zaměstnanců reagující na zjištění, že čtenářská
gramotnost 15letých žáků v MS kraji je dle výsledků PISA 2009 nejhorší ve stále se
zhoršující ČR s extrémně negativním trendem u chlapců.
Nositel projektu: Krajské zařízení pro DVPP a Ostravská univerzita
Zdroje financování: Fondy a operační programy EU
Indikativní rozpočet: 20 000 tis. Kč
Termín realizace: 2015
2.2.9 Virtuální univerzita
Cílem projektu je vytvoření školicího portálu (virtuální univerzity) obsahující moduly výuky
předmětů prvního ročníku vysoké školy, dostupného po Internetu registrovaným zájemcům,
tj. pedagogům a studentům středních škol Moravskoslezského kraje.
Nositel projektu: Slezská univerzita – Obchodně podnikatelská fakulta Karviná
Zdroje financování: Fondy a operační programy EU
Indikativní rozpočet: 5 200 tis. Kč
Termín realizace: 2012-2014
Specifický strategický cíl

2.3 Zvýšit podíl obyvatel schopných
v cizích jazycích, zejména v angličtině

komunikovat

Zdůvodnění specifického cíle:
„Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem” - je asi jen málo rčení, která by byla v dnešní době
aktuálnější, a platí plně i v MS kraji. Přiměřená jazyková vybavenost mezi širokou
veřejností, zejména v angličtině, je stále ještě velkou výzvou. Kraj uprostřed silného
středoevropského regionu je v zorném poli mnoha významných zahraničních investorů.
Přitom se na trhu práce potýkáme s problémem nedostatečné jazykové znalosti jak
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v odborných profesích, tak i ve službách. Jedním z nezbytných požadavků přicházejících
investorů, zejména v technických odvětvích, je zajištění dostatečné kapacity anglicky
mluvících zaměstnanců. Stejně citelná potřeba dorozumět se anglicky existuje i ve sférách
služeb, neboť příliv návštěvníků z řad cizinců je podmíněn i jazykovou „bezbariérovostí”.
Proto bude dílčími projekty aktivně podporována a rozvíjena jazyková vybavenost žáků,
studentů i ostatních obyvatel kraje. Možnost strategicky ovlivnit kvalitu vzdělávání cizích
jazyků je zejména v systémovém rozvoji kapacit rodilých mluvčích jako pedagogů na
středních školách.
Doporučené indikátory k naplňování cíle:
 Umístění středních škol MS kraje mezi ostatními školami v ČR – od roku 2013 - po
zavedení povinné maturity z cizího jazyka
 Výběrová šetření mezi různými cílovými skupinami v MS kraji – k šetřením využít
Krajskou observatoř trhu práce a konkurenceschopnosti
Projekty, které podporují naplňování cíle:
2.3.1 Gate Open2
Program na maximální možné rozšíření angličtiny (obecné i odborné) jako běžného
komunikačního a pracovního prostředku obyvatel MS kraje. Angličtina otevírá dokořán
bránu k lepšímu profesnímu uplatnění a zapojení do mezinárodních sítí. Rozšíření počtu a
zvýšení kvality učitelů angličtiny – více rodilých mluvčích; příprava nových vzdělávacích
programů, didaktických metod a kanálů – internet, TV; cílené prosazování angličtiny do
výuky všech žáků a studentů; výuka odborné angličtiny a kredity za dosažení definované
úrovně jako povinná součást vzdělávání na VŠ v MS kraji, včetně zajištění kapacit a
finančních zdrojů pro lepší studium angličtiny mimo běžnou výuku; dílčí projekty na
propojení angličtiny (+ event. dalších jazyků) s dalšími kompetencemi pro oblast
zahraničního obchodu; zpřístupnění zahraničních stáží a studijních cest a motivace k jejich
využití apod.
Nositel projektu: MS pakt ve spolupráci s MS krajem, školami a dalšími vzdělavateli
Zdroje financování: Fondy a operační programy EU
Indikativní rozpočet: jedná se o soubor projektů s vlastními dílčími rozpočty
Termín realizace: od roku 2011 průběžně
Specifický strategický cíl

2.4 Být evropským lídrem v systémovém rozvoji měkkých
kompetencí u všech skupin obyvatel

Zdůvodnění specifického cíle:
Oblast měkkých kompetencí má mimořádný vliv na úspěšnost v práci i v osobním životě.
Jsou to zejména měkké kompetence, jako je například orientace na zákazníka, flexibilita
nebo komunikativnost, které nejvíce ovlivňují kulturu chování i výkon člověka, což má také
vliv na atmosféru mezi lidmi. Systémovým rozvojem měkkých kompetencí přispějeme
k rozvíjení image „kultivovaného a přátelského“ kraje. Východiskem je Kompetenční model
Moravskoslezského kraje, schválený Zastupitelstvem kraje v roce 2004. V oblasti
systémového rozvoje měkkých kompetencí existuje v Moravskoslezském kraji kapacita,
2

Pod tento integrovaný projekt MS Paktu jsou postupně zařazovány systémové projekty podporující
rozvoj jazykových kompetencí. Do budoucna bude MS Pakt mezi tyto systémové projekty zapojovat
relevantní projekty z globálních grantů MS kraje, jako je například „Pogress“ nebo „S jazykem za
úspěchem“ a z centrálních operačních programů, které jsou řešeny na území MS kraje.
Strategie

24

která umožňuje do budoucna aspirovat na přední pozici mezi evropskými regiony. Evropské
centrum excelence pro klíčové kompetence, které v kraji sídlí, je v současnosti zřejmě
nejvýznamnějším exportérem českého vzdělávání do zahraničí - zde vzniklý program
rozvoje měkkých kompetencí je šířen do mnoha zemí Evropy. Metodika popisu měkkých
kompetencí je využita v rámci tvorby Národní soustavy povolání v České republice.
Systémový rozvoj měkkých kompetencí v MS kraji a využití existující konkurenční výhody
v tomto směru dává dobrý předpoklad pro naplnění tohoto specifického cíle.
Doporučené indikátory k naplňování cíle:
Systémová aplikace Kompetenčního modelu MS kraje v počátečním i celoživotním
vzdělávání a sledování:
 počtu škol a žáků, u nichž jsou systematicky rozvíjeny měkké kompetence
 počtu a struktury obyvatel, kteří projdou tréninky měkkých kompetencí
 počtu zemí, kam proběhl/probíhá transfer programu k rozvoji měkkých kompetencí
Projekty, které podporují naplňování cíle:
2.4.1 Evropské centrum excelence pro klíčové kompetence
Jedná se o sadu aktivit a projektů v národním a mezinárodním měřítku, které jsou spojeny
s rozvojem měkkých kompetencí u všech skupin obyvatel. Základem pro tuto činnost jsou
tréninkové programy k rozvoji měkkých kompetencí v počátečním i celoživotním vzdělávání
a systém přípravy certifikovaných lektorů kompetencí. Unikátní charakter programů
potvrzuje vysoká poptávka a transfer programů do většiny zemí Evropské unie i mimo ni,
například do Turecka. V ČR se jedná o prosazení vytvořené metodiky popisu, hodnocení
a rozvoje měkkých kompetencí do systémů, jako je Národní soustava povolání.
Nositel projektu: RPIC-ViP
Zdroje financování: Fondy a operační programy EU, vlastní spolufinancování, doplňkové
spolufinancování partnerů, jiné zdroje klientů - individuální, soukromé i veřejné
Indikativní rozpočet: jedná se o soubor projektů s vlastními dílčími rozpočty
Termín realizace: od roku 2008 průběžně
2.4.2 Kompetence pro život
Zavádění výuky kompetencí do vzdělávacího systému probíhá v souladu s celoevropskými
trendy. Projekt je zaměřen na posílení rozvoje měkkých kompetencí učitelů a žáků na
základních a středních školách v krajích České republiky, včetně Moravskoslezského, kde
tento program vzniká. Projekt je realizován ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy.
Nositel projektu: RPIC-ViP
Zdroje financování: OPVK – individuální projekt
Indikativní rozpočet: cca 17 000 tis. Kč
Termín realizace: 10/2010 – 9/2013
2.4.3 Služby s úsměvem
Program posilující poskytování zákaznicky přívětivých služeb v definovaných oblastech
(volnočasové, zdravotnické a sociální, strategické služby pro firmy) prostřednictvím
vzdělávání a hodnocení i ocenění kvality služeb.
Nositel projektu: MS pakt
Zdroje financování: Fondy a operační programy EU
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Indikativní rozpočet: jedná se o soubor projektů s vlastními dílčími rozpočty
Termín realizace: od roku 2014 průběžně
2.4.4 Podnikavý region
Program k rozvoji podnikavosti a podnikání v MS kraji od škol po dospělou populaci. Dílčími
projekty jsou „Kompetence k podnikavosti“ – zavedení aktivit rozvíjejících podnikavost od
základních škol, „Talenty do podnikání“ – identifikace a rozvoj podnikatelských talentů na
vysokých (v první fázi) a středních školách, s cílem zahájit vlastní podnikání po skončení
nebo již během školy, „Síť poradenských služeb a podnikatelských inkubátorů pro zahájení
a rozvoj podnikání v malých a středních firmách“ – profesionální servis ke snížení rizik
podnikání dostupný zájemcům z MS kraje, doplňkový servis - Databáze podnikatelských
příležitostí – zejména ve službách a řemeslech; provázání s existujícími a připravovanými
programy finančních mechanismů na podporu podnikání.
Nositel projektu: MS Pakt
Zdroje financování: Fondy a operační programy EU
Indikativní rozpočet: jedná se o soubor projektů s vlastními dílčími rozpočty
Termín realizace: od roku 2012 průběžně
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Specifický strategický cíl

2.5 Vytvořit konkurenceschopnou výzkumnou univerzitu

Zdůvodnění specifického cíle:
MS kraj je druhým nejlidnatějším krajem republiky. Přes toto postavení, reprezentující cca
12 % obyvatelstva ČR, je role kraje v oblasti vzdělání nevyvážená a z hlediska budoucího
vývoje i potenciálně nestabilní. Hlavním důvodem je historické vnímání kraje jakožto výrobní
základny republiky v oblasti těžkého průmyslu, hornictví a hutnictví, což dlouhodobě
poznamenalo jak strukturu obyvatel kraje, tak i jeho sociálně ekonomický potenciál. Kraj má
však ambici změnit svou image na kulturní a univerzitní kraj, kde je lákavé studovat,
pracovat a žít. Proto se zde rozvíjí plnohodnotná a rozmanitá vzdělávací nabídka
vysokoškolských oborů technického i humanitního zaměření. Do budoucna se jeví jako
nezbytné posilovat úlohu kvalitní vědy a výzkumu, příležitost pak jistě spočívá
v interdisciplinaritě (kombinující např. tradiční obory s novými informačními technologiemi).
Ostrava, jako metropole regionu, by se měla stát plně konkurenceschopným univerzitním
městem. K tomu vede specifický cíl zaměřený na rozvoj minimálně jedné výzkumné
univerzity v rámci České republiky.
Doporučené indikátory k naplňování cíle:
 Získání statutu výzkumné univerzity alespoň u jedné univerzity v kraji
Projekty, které podporují naplňování cíle:
2.5.1 Společně k výzkumné univerzitě
Cílem projektu je vytvoření podmínek a předpokladů pro integraci dvou největších vysokých
škol v Moravskoslezském kraji: VŠB – TUO a Ostravské univerzity v Ostravě. Klíčovými
aktivitami tohoto projektu jsou:
I.

Zpracování analýzy procesů vstupujících do integrace

II.

Tvorba a ověřování metodiky integrace procesů

III.

Popularizace procesů

IV.

Realizace procesních analýz (auditů) integrace v oblasti:


vzdělávání



vědy



informačních systémů



legislativy

V.

Implementace procesů

VI.

Vyhodnocení a nastavení udržitelnosti

Nositel projektu: VŠB-TUO a Ostravská univerzita
Zdroje financování: zdroje univerzit, prostředky MŠMT
Indikativní rozpočet: cca 120 000 tis. Kč
Termín realizace: 2012-2014
Specifický strategický cíl

2.6 Zvýšit pracovní zapojení nezaměstnaných

Zdůvodnění specifického cíle:
Moravskoslezský kraj je dlouhodobě na nelichotivém prvním místě v absolutním počtu
nezaměstnaných v rámci celé České republiky. Rozsáhlá restrukturalizace průmyslu zde
byla v předcházejících dvaceti letech dokončena. K dynamickému růstu hrubého domácího
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produktu celého kraje je nutné podstatně zvyšovat pracovní zapojení nezaměstnaných.
Zejména dlouhodobě nezaměstnaní jsou vážným problémem k řešení. Základní legislativní
podmínky pro nezaměstnanost vytváří stát. Hlavní roli při aktivní práci s nezaměstnanými
hrají úřady práce. Odborné znalosti zaměstnanců úřadů, úzká spolupráce s dalšími subjekty
na trhu práce a finanční zdroje na aktivní politiku zaměstnanosti, posílené dočasně
z evropských fondů, vytvářejí dobré výchozí podmínky pro realizaci tohoto strategického
cíle. Klíčovým faktorem úspěchu na straně nabídky je individuální přístup
k nezaměstnaným, identifikace jejich možností a preferencí a cílená příprava pro uplatnění
na trhu práce. Na straně poptávky bude rozhodující vývoj ekonomiky a schopnost
zaměstnavatelů udržet stávající a tvořit nové pracovní příležitosti.
Doporučené indikátory k naplňování cíle:
 Míra nezaměstnanosti v MS kraji – do roku 2020 dostat podíl nezaměstnaných pod
průměr ve srovnání krajů ČR
Projekty, které podporují naplňování cíle:
2.6.1 Labour Pool – zaměstnanecké a vzdělávací agentury pro přechodný trh práce
Program zaměstnaneckých a vzdělávacích agentur – mezičlánek k integraci na běžný trh
práce. Standardizovaný nástroj aktivní politiky zaměstnanosti pro hlavní cílové skupiny.
Labour Pool nabídne cílovým skupinám přechodné/ startovací zaměstnání, vzdělávací
programy k doplnění potřebných kompetencí a asistenci při hledání zaměstnání na běžném
trhu práce - na dobu cca 12 měsíců. Uživatelům služeb (obce, veřejný sektor
i podnikatelský sektor) nabídne agenturní zaměstnance k realizaci veřejně prospěšných
prací a dalších dohodnutých služeb.
Nositel projektu: Úřad práce ČR – krajská pobočka Ostrava prostřednictvím RIP –
Regionálních individuálních projektů - v rámci MS Paktu
Zdroje financování: OP LZZ
Indikativní rozpočet: jedná se o soubor projektů s vlastními dílčími rozpočty
Termín realizace: od roku 2012 průběžně
2.6.2 10 pro život – pracovní zapojení lidí se zdravotními hendikepy
Program pro zájemce o zaměstnání se zdravotními hendikepy – efektivnější využití
pracovního potenciálu zdravotně hendikepovaných občanů prostřednictvím provázané škály
služeb - včasný kontakt a individuální podpora nových členů skupiny, diagnostika
využitelných pracovních kompetencí a ergodiagnostika, analýza procesů a pracovních pozic
u zaměstnavatelů apod.
Nositel projektu: Úřad práce ČR – krajská pobočka Ostrava prostřednictvím RIP –
Regionálních individuálních projektů - v rámci MS Paktu
Zdroje financování: OP LZZ
Indikativní rozpočet: cca 32 000 tis. Kč pro pilotní projekt
Termín realizace: 2013 – 2015 pilotáž
2.6.3 Skupina projektů Úřadu práce k financování z OP LZZ
Projekty pro různé cílové skupiny ve formě komplexních služeb zajištěných dodavatelsky
s hlavním cílem integrace účastníků na trh práce. Pro období do roku 2015 jsou chystány
následující projekty:
- Absolventi a praxe
- Šance pro samostatnost
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- Rychlý start
- Šance na zaměstnání
- Projekt pro etnické minority
- Začleňovací firma
Nositel projektu: Úřad práce ČR – krajská pobočka Ostrava prostřednictvím RIP –
Regionálních individuálních projektů – ve spolupráci s MS Paktem
Zdroje financování: OP LZZ
Indikativní rozpočet: jedná se o soubor projektů s vlastními dílčími rozpočty
Termín realizace: 2011 – 2015
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2.3.3 Specifické strategické cíle globálního cíle 3 - Soudržná společnost –
kvalitní zdravotnictví, cílené sociální služby a úspěšný boj proti chudobě
Specifický strategický cíl

3.1 Optimalizovat náklady a řídit kvalitu služeb ve
zdravotnických zařízeních

Zdůvodnění specifického cíle:
Optimalizace nákladů a účinné řízení kvality služeb ve zdravotnických zařízeních
v nejrůznějších podobách, je jedním z aktuálních směrů, které jsou sledovány
a uplatňovány při snaze o zefektivnění struktury a řízení zdravotnických zařízení. Praktická
realizace probíhá pomocí aplikace nejrůznějších opatření ve formě efektivního řízení
logistických procesů, podporou zavádění a modernizace moderních informačních
technologií, podporou projektů v rámci elektronického zdravotnictví, zvyšováním
bezpečnosti pacientů, zaváděním jednotného controllingu a sjednocováním měření kvality
ve zdravotnických zařízeních.
Standardizace zdravotnictví se stala jedním z klíčových témat v tomto rezortu. Má přímý vliv
na zvyšování kvality poskytované zdravotní péče a na zvyšování bezpečnosti pacientů.
S procesem standardizace je úzce svázán proces akreditace zdravotnických zařízení, čili
formální uznání souladu se stanovenými kritérii - kvality, efektivity, komplexnosti služeb,
správné péče o pacienty, včetně dalších služeb podporujících zvyšování kvality zdravotní
péče.
Rozvoj společnosti a veškerých oblastí lidské činnosti je v posledních desetiletích úzce spjat
se vznikem, šířením a zdokonalováním moderních informačních technologií (IT). Plošně
a napříč zdravotnickými zařízeními probíhají procesy digitalizace, zavádění PACS systémů,
znovu se stává aktuální koncept sdílených elektronických zdravotních záznamů pro vedení
elektronické zdravotní dokumentace pacientů.
V otázce procesů zvyšování úrovně bezpečností pacientů a zdravotnického personálu je
velká pozornost věnována systému správné identifikace pacientů, která je v rámci
léčebného procesu klíčová vzhledem k jejich bezpečí. Zdravotnická péče přináší mnoho
možností k využití čárových kódů - např. náramky pro pacienty, označování léků,
označování laboratorních vzorků, krevních preparátů, lékařských nástrojů, přístrojů, majetku
atd.
V oblasti řídících procesů pak připadá zásadní role zavedení jednotného controllingu, který
podpoří rozhodování na různých úrovních řízení nemocnice či celé sítě poskytovatelů
zdravotnické péče.
Doporučené indikátory k naplňování cíle:


Počet podpořených projektů v rámci zkvalitnění logistických procesů ve zdravotnických
zařízeních



Počet podpořených eHealth projektů



Počet podpořených projektů vedoucích ke zlepšení řídících procesů



Počet podpořených projektů vedoucích ke zvýšení kvality zdravotní péče

Projekty, které podporují naplňování cíle:
3.1.1 Podpora kvalitního řízení logistických a obslužných procesů v nemocnicích
Nositel projektu: Moravskoslezský kraj
Zdroje financování: MZ, kraj, fondy a programy EU, zdravotnická zařízení
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Indikativní rozpočet: 20 000 tis. Kč
Termín realizace: 2012 - 2015
3.1.2 Podpora informačních technologií pro rozvoj kontinuální sdílené péče
o zdraví
Nositel projektu: Moravskoslezský kraj
Zdroje financování: MZ, kraj, fondy a programy EU, zdravotnická zařízení
Indikativní rozpočet: 10 000 tis. Kč
Termín realizace: 2013 - 2017
3.1.3 Podpora projektů v rámci eHealth
Nositel projektu: Moravskoslezský kraj
Zdroje financování: MZ, kraj, fondy a programy EU, zdravotnická zařízení
Indikativní rozpočet: 30 000 tis. Kč
Termín realizace: 2013 - 2017
3.1.4 Projekty podporující
a zdravotnického personálu

zajištění

vyšší

úrovně

bezpečnosti

pacientů

Nositel projektu: Moravskoslezský kraj
Zdroje financování: MZ, kraj, fondy a programy EU, zdravotnická zařízení
Indikativní rozpočet: 30 000 tis. Kč
Termín realizace: 2013 - 2017
3.1.5
Zavedení
jednotného
controllingu
ve zdravotnických zařízeních kraje

a

dalších

řídicích

procesů

Nositel projektu: Moravskoslezský kraj
Zdroje financování: kraj, fondy a programy EU, zdravotnická zařízení
Indikativní rozpočet: 20 000 tis. Kč
Termín realizace: 2013 - 2017
3.1.6 Sjednocení měření kvality zdravotní péče v krajských zdravotnických zařízeních
Nositel projektu: Moravskoslezský kraj
Zdroje financování: kraj, fondy a programy EU, zdravotnická zařízení
Indikativní rozpočet: 10 000 tis. Kč
Termín realizace: 2013 - 2017

Specifický strategický cíl

3.2 Rozvíjet specializovaná oddělení zdravotnických
zařízení s celokrajskou i nadregionální působností

Zdůvodnění specifického cíle:
Současný systém provozu zdravotnických zařízení poskytuje rozsáhlé možnosti pro
optimalizaci služeb. Velké rezervy lze např. nalézt v organizaci komplementárních činností.
V souladu s odbornými doporučeními je vhodné zaměřit pozornost právě na tuto oblast a na
možnosti vytvoření superspecializovaných pracovišť. Pro tento účel je nezbytnosti
vybudování odpovídajícího technického zázemí v souladu s nejnovějšími vývojovými trendy,
které se opírají především o zavádění informačních technologií, elektronizaci zdravotnictví
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a aplikaci jednotných informačních systémů.
Jedním z klíčových ukazatelů úrovně a postavení zdravotnického zařízení v rámci
komplexní zdravotnické sítě, je stav materiálně-technického zázemí. Specializovaná
přístrojová technika, která představuje souhrn funkčně, technicky a finančně náročných
přístrojů, vzhledem ke své nákladnosti a nutnosti efektivního využívání vyžaduje co
nejuvážlivější koncept pořizování a rozmísťování. Z druhé stránky, bez pořizování
a zavádění této techniky a technologií nelze provozovat moderní špičkovou medicínu ani
není možno udržet krok se současnými medicínskými poznatky a trendy. Ve
specializovaných centrech, která představují špičková pracoviště na nejvyšší dostupné
úrovni po stránce funkční, odborné, personální i materiálně–technického zázemí, je
využívání nejmodernějšího přístrojového vybavení nezbytné. Zřizování takových center je
efektivním prostředkem, jak koncentrovat a efektivně využívat kvalifikovanou odbornou péči,
protože špičková technika, technologie a vysoce erudovaný personál na jednom pracovišti
umožňuje výraznou optimalizaci nákladů na jedné straně a zároveň otevírá možnosti pro
poskytování vysoce specializované a superspecializované péče s regionální
a nadregionální dostupností.
Doporučené indikátory k naplňování cíle:


Počet podpořených projektů vedoucích k optimalizaci a specializaci komplementárních
činností



Počet podpořených projektů v rámci vzniku nových specializovaných oddělení
zdravotnických zařízení s nadregionální působností



Počet podpořených projektů v rámci rozvoje specializovaných oddělení zdravotnických
zařízení s nadregionální působností

Projekty, které podporují naplňování cíle:
3.2.1 Podpora optimalizace komplementárních činností ve zdravotnických zařízeních
Nositel projektu: Moravskoslezský kraj
Zdroje financování: kraj, fondy a programy EU, zdravotnická zařízení
Indikativní rozpočet: 60 000 tis. Kč
Termín realizace: 2013 - 2017
3.2.2 Podpora přístrojového vybavení specializovaných oddělení zdravotnických
zařízení s nadregionální působností
Nositel projektu: Moravskoslezský kraj
Zdroje financování: MZ, kraj, fondy a programy EU, zdravotnická zařízení
Indikativní rozpočet: 120 000 tis. Kč
Termín realizace: 2013 - 2017
3.2.3 Zvyšování kvality zdravotní péče v rámci
zdravotnických zařízení s nadregionální působností

specializovaných

oddělení

Nositel projektu: Moravskoslezský kraj
Zdroje financování: MZ, kraj, fondy a programy EU, zdravotnická zařízení
Indikativní rozpočet: 120 000 tis. Kč
Termín realizace: 2013 - 2017
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Specifický strategický cíl

3.3 Optimalizovat síť sociálních služeb na území kraje dle
zjištěných potřeb jeho obyvatel

Zdůvodnění specifického cíle:
V oblasti střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb bude Moravskoslezský kraj
i v následujícím období navazovat na již započaté aktivity směřující k vytvoření koncepčního
plánování rozvoje sociálních služeb a zvyšování kvality jejich poskytování. Základním
kritériem stávajících a nově vzniklých služeb, financovaných z veřejných zdrojů, je jejich
potřebnost v území identifikovaná v rámci procesu plánování sociálních služeb obce či
kraje, promítnutá do jejich strategických cílů dlouhodobějšího charakteru, resp. do jejich
strategických dokumentů (komunitních plánů, plánu rozvoje města, střednědobého plánu
rozvoje sociálních služeb kraje atd.). Sociální služby poskytované na území kraje by tak
měly odrážet aktuální potřeby obyvatel Moravskoslezského kraje, které lze naplnit
a uspokojit veřejnými zdroji. Stabilita a udržitelnost této sítě bude zaručena veřejnou
deklarací potřebnosti ze strany zadavatelů, včetně jejich finanční spoluúčastí na jejím
provozu.
Pozornost bude věnována všem druhům sociálních služeb, přičemž bude uplatňována
zásada setrvání osoby v přirozeném prostředí po co možná nejdelší dobu při zajištění
pomoci a podpory terénní, příp. ambulantní formou. Z pohledu cílových skupin bude
prioritně řešena otázka dostupnosti sociálních služeb pro cílové skupiny významné na
úrovni kraje, kdy problematika přesahuje úroveň lokální a promítá se do plánování rozvoje
sociálních služeb v měřítku regionálním či krajském. V této fázi je klíčové posilovat vztahy
a vazby v základním prvku komunitního plánování, v tzv. triádě (veřejnost x poskytovatelé
x zadavatelé), a to na všech úrovních procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních
služeb realizovaného na území Moravskoslezského kraje. Zároveň bude kladen důraz na
kvalitu při poskytování sociálních služeb, která bude mimo jiné posilována podporou
vzdělávání poskytovatelů i zadavatelů sociálních služeb.
Doporučené indikátory k naplňování cíle:


počet podpořených stávajících služeb



počet podpořených nových služeb



počet podpořených osob



počet podpořených organizací



počet nově vytvořených/inovovaných produktů



počet úspěšných absolventů kurzů

Projekty, které podporují naplňování cíle:
3.3.1 Projekty realizace
v Moravskoslezském kraji

Střednědobého

plánu

rozvoje

sociálních

služeb

Nositelé projektu: Moravskoslezský kraj, obce
Zdroje financování: MPSV, obce, kraj, ESF
Indikativní rozpočet: 53 000 tis. Kč
Termín realizace: 2009 – 2020
3.3.2 Plánování sociálních služeb cesta k vytvoření místně a typově dostupných
sociálních služeb na území Moravskoslezského kraje
Nositel projektu: Moravskoslezský kraj
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Zdroje financování: ESF, OPLZZ, MPSV
Indikativní rozpočet: 16 560,2 tis. Kč
Termín realizace: 1. 10. 2010 – 31. 9. 2012
3.3.3 Podpora vzdělávání a supervize u pracovníků v oblasti sociálních služeb
a pracovníků v sociální oblasti zařazených do úřadů v Moravskoslezském kraji
Nositel projektu: Moravskoslezský kraj
Zdroje financování: ESF, OPLZZ, MPSV
Indikativní rozpočet: 14 104,3 tis. Kč
Termín realizace: 1.1.2011 – 1.1.2013

Specifický strategický cíl

3.4 Transformovat pobytové sociální služby
moderních forem poskytování pomoci a podpory

do

Zdůvodnění specifického cíle:
V minulosti byli lidé s různým druhem postižení často segregováni na okraj společnosti. Ve
velkých budovách ústavního typu, především na okraji měst či v nezabydlených částech
obcí, lidé žili v mnohalůžkových pokojích v nedůstojných podmínkách, které popíraly
základní lidská práva, oslabovaly kompetence a zodpovědnost za vlastní život, omezovaly
soukromí a osobní svobodu, tedy to, co člověka činí lidskou bytostí. Záměrem kraje je
provést systémovou změnu v poskytování sociálních služeb, která je rozpracována
a řešena ve strategickém dokumentu "Koncepce kvality sociálních služeb
v Moravskoslezském kraji (včetně transformace pobytových sociálních služeb)". Tohoto cíle
bude dosaženo na základě realizace transformačních záměrů subjektů, které jsou zapojené
do transformačního procesu, a to realizací konkrétních investičních projektů a aktivit
souvisejících s neinvestiční podporou procesu a kvalitou sociálních služeb jako je
medializace, metodická podpora, vzdělávání, ale také spolupráce zainteresovaných
subjektů.
Doporučené indikátory k naplňování cíle:


počet podpořených projektů a realizovaných aktivit



počet podpořených osob



počet nově vytvořených produktů



počet transformovaných kapacit

Projekty, které podporují naplňování cíle:
3.4.1 Projekty realizace Koncepce kvality sociálních služeb v Moravskoslezském kraji
(včetně transformace pobytových sociálních služeb)
Nositel projektu: Moravskoslezský kraj
Zdroje financování: MS kraj, ESF, MPSV
Indikativní rozpočet: 905 000 tis. Kč
Termín realizace: 2009 – 2020
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3.4.2
Podpora
procesu
v Moravskoslezském kraji

transformace

pobytových

sociálních

služeb

Nositel projektu: Moravskoslezský kraj
Zdroje financování: ESF, OPLZZ
Indikativní rozpočet: 11 075 tis. Kč
Termín realizace: 2011 – 2013
3.4.3 Transformace Marianum, p.o.
Nositel projektu: Moravskoslezský kraj
Zdroje financování: IOP
Indikativní rozpočet: 231 800 tis. Kč
Termín realizace: 2009 – 2015
3.4.4 Transformace Benjamín, p.o.
Nositel projektu: Moravskoslezský kraj
Zdroje financování: ROP, MS kraj
Indikativní rozpočet: 62 000 tis. Kč
Termín realizace: 2009 – 2015
3.4.5 Transformace Domov Jistoty, p.o.
Nositel projektu: Moravskoslezský kraj
Zdroje financování: ROP, MS kraj
Indikativní rozpočet: 55 700 tis. Kč
Termín realizace: 2009 – 2015
3.4.6 Transformace Fontána, p.o.
Nositel projektu: Moravskoslezský kraj
Zdroje financování: ROP, MS kraj
Indikativní rozpočet: 148 400 tis. Kč
Termín realizace: 2009 – 2015
3.4.7 Transformace Harmonie, p.o.
Nositel projektu: Moravskoslezský kraj
Zdroje financování: IOP
Indikativní rozpočet: 193 300 tis. Kč
Termín realizace: 2009 – 2015
3.4.8 Transformace Náš svět, p.o.
Nositel projektu: Moravskoslezský kraj
Zdroje financování: ROP, MS kraj
Indikativní rozpočet: 22 200 tis. Kč
Termín realizace: 2009 – 2015
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3.4.9 Transformace Sírius, p.o.
Nositel projektu: Moravskoslezský kraj
Zdroje financování: ROP, MS kraj
Indikativní rozpočet: 35 870 tis. Kč
Termín realizace: 2011 – 2015
3.4.10 Transformace Dolní Životice, p.o.
Nositel projektu: Moravskoslezský kraj
Zdroje financování: IOP, ROP, MS kraj
Indikativní rozpočet: 69 100 tis. Kč
Termín realizace: 2009 – 2015
3.4.11 Transformace Zámek Nová Horka, p.o.
Nositel projektu: Moravskoslezský kraj
Zdroje financování: IOP
Indikativní rozpočet: 68 250 tis.Kč
Termín realizace: 2009 – 2015
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Specifický strategický cíl

3.5 Vytvářet podmínky pro podporu rodin, dětí a náhradní
rodinné péče

Zdůvodnění specifického cíle:
Rodina je nejdůležitějším socializačním činitelem a je proto nesmírně důležité zajistit
každému dítěti možnost vyrůstat ve vlastní (v případě, že to není možné náhradní) rodině.
Tento cíl se zaměřuje na komplexní podporu oblasti péče o rodiny s dětmi
v Moravskoslezském kraji. Jedná se o vytvoření služeb nebo aktivit, zvláště se zaměřením
na děti se specifickými potřebami. Další velkou podporovanou oblastí je prevence sociálněpatologických jevů v rodině, vedoucích k umístění dětí do institucionální péče.
Doporučené indikátory k naplňování cíle:


počet podpořených aktivit a projektů



počet dětí umístěných do náhradní rodinné péče



počet nových žádostí o náhradní rodinnou péči



počet nových lůžek zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc v rámci MSK

Projekty, které podporují naplňování cíle:
3.5.1 Projekty realizace rodinné politiky Moravskoslezského kraje
Podpora subjektů nabízejících služby a aktivity ohroženým rodinám, podpora aktivit sdílené
a neformální péče.
Nositel projektu: MSK, obce, NNO
Zdroje financování: MSK, obce, MPSV, EU, NNO
Indikativní rozpočet: 30 000 tis. Kč
Termín realizace: 2009 – 2020
3.5.2 Projekty prevence umisťování dětí do ústavní výchovy a realizace
politiky náhradní rodinné péče v Moravskoslezském kraji
Informační kampaň k NRP, systémová podpora prevence umisťování dětí do ústavní
výchovy, systémová podpora ke zlepšení dostupnosti zařízení sociálních služeb a zařízení
pro děti vyžadující okamžitou pomoc určených pro děti s duševním onemocněním, dětí
s poruchou autistického spektra, dětí se specifickými potřebami3, děti s mentálním
postižením a s kombinací výše uvedeného ve vazbě na jejich potřebnost v území.
Nositel projektu: MSK, obce, Centrum psychologické pomoci, NNO
Zdroje financování: MSK, MPSV, EU, NNO
Indikativní rozpočet: 80 000 tis. Kč
Termín realizace: 2009 – 2020
Specifický strategický cíl

3.6 Aktivně se podílet na snižování dopadů chudoby
v Moravskoslezském kraji

Zdůvodnění specifického cíle:
V současné době na území Moravskoslezského kraje žije statisticky významná skupina
osob v podmínkách sociálního vyloučení. Cílem je pomoci těmto lidem k plnohodnotné
3

Např. významné poruchy chování, agresivita, zneužívání návykových látek.
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participaci na řešení jejich sociální situace prostřednictvím aktivit zaměřených na řešení
problémů spojených se sociálním vyloučením. Zejména se bude jednat o vytváření
podmínek pro vstup na trh práce osobám s různými formami znevýhodnění. Rozvoj
chráněného a podporovaného pracovního trhu je jednou ze základních podmínek
důstojného a plnohodnotného života. Tohoto cíle dosáhneme nejen podporou konkrétních
projektů a aktivit, ale také zvýšením informovanosti a spolupráce mezi zainteresovanými
subjekty včetně potencionálních zaměstnavatelů.
Doporučené indikátory k naplňování cíle:


počet podpořených projektů a aktivit



realizace Akčního plánu



počet podpořených projektů



počet podpořených osob



počet podpořených registrovaných sociálních služeb



počet podpořených pracovníků v oblasti sociální prevence

Projekty, které podporují naplňování cíle:
3.6.1 Projekty Strategie integrace romské komunity na území Moravskoslezského
kraje
Nositel projektu: Moravskoslezský kraj, obce, NNO
Zdroje financování: ESF, kraj, Rada vlády pro záležitosti romské menšiny, MPSV, MŠMT
Indikativní rozpočet: 4 000 tis. Kč
Termín realizace: 2013 – 2020
3.6.2 Projekty Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje
Nositel projektu: Moravskoslezský kraj, obce, NNO
Zdroje financování: ESF, kraj, Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky, MPSV, MZ
Indikativní rozpočet: 26 000 tis. Kč
Termín realizace: 2009 – 2020
3.6.3 Projekty Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro
občany se zdravotním postižením
Nositel projektu: Moravskoslezský kraj, obce, NNO
Zdroje financování: kraj, obce, ESF, MŠMT, MPSV, MZ, MD, Vládní výbor pro zdravotně
postižené občany
Indikativní rozpočet: 155 000 tis. Kč
Termín realizace: 2009 – 2020
3.6.4 Optimalizace sítě služeb sociální prevence
Nositel projektu: Moravskoslezský kraj
Zdroje financování: kraj, ESF
Indikativní rozpočet: 220 466 tis. Kč
Termín realizace: 2013 – 2014
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3.6.5 Podpora rozvoje služeb v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského
kraje
Nositel projektu: Moravskoslezský kraj
Zdroje financování: ESF, OPLZZ
Indikativní rozpočet: 34 703 tis. Kč
Termín realizace: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2013
3.6.6 Integrovaný program Sociální inkluze 2011 – 2020 OSTRAVA !!!
Nositel projektu: Statutární město Ostrava
Zdroje financování: ESF, OPLZZ, OPVK, IOP, MPSV, MMR, Rada vlády pro záležitosti
romské menšiny
Indikativní rozpočet: 1 791 560 tis. Kč
Termín realizace: 2011 – 2020
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2.3.4 Specifické strategické cíle globálního cíle 4 - Kvalitní a kulturní prostředí,
služby a infrastruktura pro život, práci a návštěvu
Specifický strategický cíl

4.1 Stát se krajem špičkových „služeb pro 5 milionů“ –
rozšířit nabídku volnočasové infrastruktury a služeb pro
obyvatele kraje a návštěvníky ze sousedních regionů

Zdůvodnění specifického cíle:
Významným faktorem, ovlivňujícím kvalitu života obyvatel kraje a také rozhodování
investorů, špičkových odborníků, návštěvníků i potenciálních studentů regionálních
vysokých škol je vybavenost kraje infrastrukturou pro zábavní, volnočasové, rekreační
a naučně-vzdělávací aktivity. Aby se kraj stal v tomto směru skutečně atraktivním místem
k životu, studiu i podnikání, bude stávající infrastruktura významně doplněna
a modernizována. Pozice kraje v centru přirozeného evropského regionu, zahrnujícího
kromě území kraje i sousední regiony České republiky, Polska a Slovenska, otevírá
možnost, aby se tato infrastruktura a s ní související nabídka služeb stala lákadlem i pro
obyvatele těchto sousedních regionů. Součástí naplňování tohoto cíle bude i rozvoj
infrastruktury cestovního ruchu, souvisejícího zázemí a služeb. Atraktivita kraje pro
obyvatele sousedních zemí a regionů je limitována také stavem životního prostředí – jeho
zlepšení je další podmínkou rozšíření a využívání nabídky volnočasové infrastruktury
a služeb v kraji. Při vzniku nové infrastruktury budou také upřednostňována řešení s co
nejmenší zátěží pro životní prostředí.
Doporučené indikátory naplňování cíle:
 Počet realizovaných klíčových projektů – 12 do roku 2020
Projekty, které podporují naplňování cíle:
4.1.1 Nová galerie moderního umění v Ostravě
Výstavba nové galerie moderního umění.
Nositel projektu: Statutární město Ostrava
Zdroje financování: Statutární město Ostrava, státní rozpočet, EU
Indikativní rozpočet: není stanoven
Termín realizace: není stanoven
4.1.2 Koncertní centrum v Ostravě
Výstavba nové koncertní haly.
Nositel projektu: Statutární město Ostrava
Zdroje financování: Statutární město Ostrava, státní rozpočet, EU
Indikativní rozpočet: není stanoven
Termín realizace: není stanoven
4.1.3 Projekty rozvoje lokality Karolina – Hlubina - Dolní oblast Vítkovic
Soubor projektů regenerace a nového využití této lokality. Zpřístupnění a nové využití NKP
Vítkovice, projekt Svět techniky – Science and Technology Centrum a rekonverze budovy
“Starého ředitelství”. Nova Karolina - administrativní zóna, moderní obchodní a volnočasové
centrum, obchodní a zábavní centrum, rekonstrukce dvou historických budov bývalé
elektrocentrály a ústředny, před budovami bude pod náměstím umístěno podzemní
parkoviště. Obnova národní kulturní památky Důl Hlubina – rekonstrukce objektů včetně
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interiérů.
Nositel projektu: Moravskoslezský kraj, Dolní Oblast Vítkovic, o.p.s., Multi Development
Czech Republic
Zdroje financování: Multi Development Czech Republic, Cushman & Wakefield, s.r.o.,
Passerinvest Group, a.s. (Karolina),IOP, Sdružení Dolní oblast Vítkovice, Moravskoslezský
kraj, Statutární město Ostrava (Dol. oblast Vítkovic), Moravskoslezský kraj (NKP Hlubina)
Indikativní rozpočet: Nová Karolina cca 10 000 000 tis. Kč, Dolní oblast Vítkovic 1 120 000
tis. Kč (dosud vyčíslené náklady), Obnova národní kulturní památky Důl Hlubina 40 000 tis.
Kč
Termín realizace: termíny dokončení - Nová Karolina 2016, Dolní oblast Vítkovic 2015,
Obnova národní kulturní památky Důl Hlubina 2015.
4.1.4 Výstavba nové budovy Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě
Výstavba nové budovy knihovny.
Nositel projektu: Moravskoslezský kraj
Zdroje financování: Moravskoslezský kraj, státní rozpočet, EU
Indikativní rozpočet: 1 096 000 tis. Kč
Termín realizace: není stanoven
4.1.5 Společenské centrum Breda & Weinstein v Opavě
Společenské centrum Breda & Weinstein - obchod, služby, gastronomie, zábava, kultura
a volnočasové aktivity.
Nositel projektu: Quinlan Private (realizuje společnost Develon)
Zdroje financování: Quinlan Private prostřednictvím společnosti Breda & Weinstein a.s.
Indikativní rozpočet: 1 500 000 tis. Kč
Termín realizace: termín dokončení 2012
4.1.6 Rekonstrukce objektů a expozic Slezského zemského muzea v Opavě
Revitalizace Arboreta v Novém Dvoře.
Nositel projektu: Slezské zemské muzeum (Ministerstvo kultury ČR)
Zdroje financování: státní rozpočet, ROP, IOP, OP přeshraniční spolupráce ČR-PL
Indikativní rozpočet: 108 182 tis. Kč
Termín realizace: termín dokončení 2012
4.1.7 Rozvoj rekreační oblasti v okolí přehradní nádrže Slezská Harta
Řada konkrétních projektů, realizovaných veřejnými i soukromými subjekty.
Nositel projektu: města, obce a podnikatelské subjekty v oblasti Slezské Harty
Zdroje financování: státní rozpočet
Indikativní rozpočet: nelze souhrnně určit
Termín realizace: termín dokončení 2015
4.1.8 Rozvoj úzkorozchodné železnice Třemešná - Osoblaha jako turistického
produktu
Rekonstrukce objektů a související infrastruktury, prodloužení tratě do Polska.
Nositel projektu: Slezské zemské dráhy o.p.s.
Zdroje financování: soukromé financování, finanční zdroje EU
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Indikativní rozpočet: 100 000 tis. Kč
Termín realizace: termín dokončení 2015
4.1.9 Centrum euroatlantické bezpečnosti
Vzdělávací a popularizační centrum zaměřené na bezpečnostní politiku.
Nositel projektu: Sdružení Jagello
Zdroje financování: ROP, město Ostrava, jiné fondy a privátní zdroje
Indikativní rozpočet: 960 tis. Kč
Termín realizace: termín dokončení 2015
4.1.10 Galerie výtvarného umění 21.století - rekonstrukce a výstavba nové budovy
Galerie výtvarného umění v Ostravě
Rekonstrukce a výstavba nové budovy GVU Ostrava včetně využití souvisejících ploch.
Nositel projektu: Moravskoslezský kraj
Zdroje financování: Moravskoslezský kraj, státní rozpočet, finanční zdroje EU
Indikativní rozpočet: 500 000 tis. Kč
Termín realizace: termín dokončení 2015
4.1.11 Projekty rozvoje ZOO Ostrava
Safari v Zoo Ostrava, expozice tučňáků a tuleňů, pavilon evoluce, administrativní budova
a vstup do Zoo, expozice mokřadního ekosystému, výběh tygrů.
Nositel projektu: Statutární město Ostrava
Zdroje financování: Statutární město Ostrava, státní rozpočet, ROP Moravskoslezsko
Indikativní rozpočet: 366 334 tis. Kč
Termín realizace: není stanoven
4.1.12 Singltrek v Moravskoslezském kraji
Nositel projektu: Moravskoslezský kraj
Indikativní rozpočet: 5 000 tis. Kč
Zdroje financování: Moravskoslezský kraj
Termín realizace: 2012-2014
Specifický strategický cíl

4.2 Posílit kulturu aktivního trávení volného času obyvatel a
prevence kriminality mládeže prostřednictvím systémového
rozvoje vzdělávacích, kulturních a sportovních aktivit na
rekreační, výkonnostní i vrcholové úrovni

Zdůvodnění specifického cíle:
Kromě kvalitní infrastruktury pro služby a volnočasové aktivity regionálního
a nadregionálního významu je nezbytná také kvalitní občanská vybavenost pro každodenní
potřeby obyvatel měst a obcí kraje. V rámci tohoto cíle proto bude podporován vznik
takových zařízení, která umožní rozvoj vzdělávacích, kulturních a sportovních aktivit
obyvatel kraje, a to především se zřetelem na trávení volného času dětí a mládeže. Kromě
výstavby nových zařízení bude podporováno i rozšíření využitelnosti stávající sportovní,
kulturní a volnočasové infrastruktury, která je například součástí areálů základních
a středních škol, aby prostředky, vkládané do zřizování, provozu a údržby těchto zařízení
přinášely co největší efekt.
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Doporučené indikátory naplňování cíle:
 Počet realizovaných akcí, programů, projektů, počet zapojených osob
Projekty, které podporují naplňování cíle:
4.2.1 Interaktivní naučně - vzdělávací centra pro děti a mládež (charakteru
technického, přírodovědného, jazykového)
Nositel projektu: Města a obce MS kraje, školy, zřizované městy, obcemi a MS krajem
Zdroje financování: neidentifikovány
Indikativní rozpočet: není stanoven
Termín realizace: není stanoven
4.2.2 Sportovní areály
Budování sportovních areálů pro využití dětmi, mládeží i širokou veřejností, včetně například
dopravních hřišť.
Nositel projektu: Města a obce MS kraje
Zdroje financování: neidentifikovány
Indikativní rozpočet: není stanoven
Termín realizace: není stanoven
4.2.3 Školy jako komunitní centra – využití školské infrastruktury i pro veřejnost,
především volný čas mládeže
Nositel projektu: Školy, zřizované městy, obcemi a MS krajem
Zdroje financování: neidentifikovány
Indikativní rozpočet: není stanoven
Termín realizace: není stanoven

Specifický strategický cíl

4.3 Mít kvalitní vnitřní i vnější dopravní propojení kraje
včetně napojení na Transevropské sítě (TEN-T)

Zdůvodnění specifického cíle:
Dokončení silniční sítě nadregionálního významu, propojující kraj se zbytkem ČR
a sousedními zeměmi, nebude v kontextu srovnatelných evropských regionů znamenat
konkurenční výhodu. Bude se jednat o dosažení základní úrovně infrastrukturní
vybavenosti, kterou stát plní svou povinnost vůči takto hospodářsky a sociálně významnému
kraji s nejméně 10letým zpožděním. Pro optimální využití rozvojového potenciálu je
nezbytné dokončit v horizontu strategie stavby, dlouhá léta projektované či rozestavěné.
Rovněž kvalitní krajská síť silnic je nezbytnou podmínkou rovnoměrného rozvoje
ekonomických aktivit v rámci kraje a rovného přístupu jeho obyvatel k možnostem
zaměstnání a vzdělání. Nezbytností je především zlepšení dostupnosti ostravské
průmyslové aglomerace ze západní části kraje, tedy z Opavska, Krnovska a Bruntálska.
Kromě silnic II. a III. třídy, které jsou ve vlastnictví kraje, se musí jednat i o modernizace či
výstavby některých silnic I. třídy, tvořící páteřní silniční síť v západovýchodním
a severojižním směru. Při výstavbě a rekonstrukci komunikací bude důsledně dbáno na
dohled nad kvalitou projektování a samotných stavebních prací. Kraj bude také usilovat
o zařazení některých komunikací do sítě TEN.
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Železniční doprava bude vždy tvořit ekologičtější alternativu k dopravě silniční, což je zvlášť
podstatné v Moravskoslezském kraji, jehož životní prostředí je silně zasaženo
ekonomickými aktivitami a intenzitou silniční dopravy. Kromě modernizace a elektrifikace
stávajících tratí budou realizovány takové projekty, které přispějí k lepší využitelnosti
a dostupnosti železniční dopravy pro osobní i nákladní dopravu a také ke zvýšení kultury
cestování vlakem a tím k vyšší atraktivitě železniční dopravy pro cestující. S tím souvisí
i podpora moderních forem příměstské železniční dopravy. Kraj bude také usilovat
o stabilizaci plánované trasy VRT s prioritou jejího vedení přes MS kraj.
V posledních letech byly investovány významné veřejné finanční prostředky do rozvoje
Mezinárodního letiště Leoše Janáčka Ostrava. Pro dokončení procesu jeho modernizace
budou realizovány takové aktivity, které zvýší jeho využitelnost pro nákladní dopravu,
umožní pohyb velkých letadel a zabezpečí bezpečné fungování letiště při předpokládaném
zvýšení intenzity provozu. Zároveň budou podporovány aktivity, které přispějí ke zvyšování
počtu destinací s přímým spojením s Ostravou.
Vzhledem k tomu, že silniční doprava se významným způsobem podílí na zhoršování stavu
životního prostředí v kraji je nezbytné, aby významnější podíl na přepravě osob připadal na
hromadnou přepravu osob na úkor individuální automobilové dopravy. K tomu povede
dokončení realizace regionálního dopravního systému, zabezpečujícího tarifní i dopravní
integraci všech druhů hromadné dopravy, časové návaznosti, možnosti parkování
a budování přestupních terminálů v místech zvýšené dopravní poptávky. S tím souvisí také
podpora tzv. bezmotorové dopravy, včetně pěší a cyklistické a také podpora vývoje
a využívání alternativních způsobů dopravy včetně vozidel na alternativní pohony do veřejné
dopravy.
Doporučené indikátory naplňování cíle:






Délka silnic a dálnic – zvýšení z 3 431 km v roce 2010 na 3 620 km v roce 2020
(meziroční nárůst o 0,6%). V letech 2007 a 2008 byl meziroční nárůst o cca 0,6%,
potom stagnace.
Snížení počtu oprav komunikací v záruční době.
Zvýšení celková délka cyklostezek ze 181 km v roce 2011 na 362 km v roce 2020.
Zastavení poklesu počtu osob, přepravených v rámci systémů hromadné dopravy.

Projekty, které podporují naplňování cíle:
4.3.1 Dokončení výstavby dálnice D47 (D1) včetně napojení na Polsko a dálničních
přivaděčů
Dálniční komunikace spojující ČR a Polsko.
Nositel projektu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, p.o.
Zdroje financování: státní rozpočet
Indikativní rozpočet: 2 943 469 tis. Kč
Termín realizace: 2008 - 2011
4.3.2 Silniční stavby tzv. Slezského kříže
Část západ (I/11 - I/57), stavby I/11 Mokré Lazce - hranice okresů Opava/Ostrava, obchvat
Krnova, obchvaty Opavy - zkvalitnění silničního spojení západní části kraje s Ostravou.
Část východ - (I/11 – I/68) - Třanovice – Hrádek - kvalitní silniční spojení kraje se
Slovenskem
Nositel projektu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, p.o.
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Zdroje financování: státní rozpočet
Indikativní rozpočet: 62 000 000 tis. Kč
Termín realizace: dokončení 2017
4.3.3 Dokončení modernizace
a souvisejících staveb

silnice

R48

včetně

obchvatu

Frýdku-Místku

Přebudování celého tahu I/48 na čtyřpruhové uspořádání R 48.
Nositel projektu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, p.o.
Zdroje financování: státní rozpočet
Indikativní rozpočet: 14 000 000 tis. Kč
Termín realizace: termín dokončení 2016
4.3.4 Celková modernizace a rekonstrukce regionálních silnic II. a III. třídy ve
stávajících trasách (homogenizace, opravy mostů) a další stavby
Cílem projektu je rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd v Moravskoslezském kraji.
Budou realizována opatření ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, snížení
negativního vlivu provozu na životní prostředí a současně zlepšení užitné hodnoty těchto
komunikací.
Nositel projektu: Moravskoslezský kraj
Zdroje financování: státní rozpočet, ROP
Indikativní rozpočet: 264 150 tis. Kč
Termín realizace: není stanoven
4.3.5 Dokončení přípravy a zahájení stavby úseku Dětmarovice – Český Těšín
Modernizace III. tranzitního železničního koridoru na území Moravskoslezského kraje.
Nositel projektu: Správa železniční dopravní cesty
Zdroje financování: státní rozpočet
Indikativní rozpočet: není stanoven
Termín realizace: předpoklad pro začátek realizace 2012
4.3.6 Optimalizace a elektrizace úseku trati Ostrava-Kunčice – Frýdek-Místek –
Valašské Meziříčí, vč. zdvojkolejnění úseku Frýdek-Místek – Vratimov
Jedná se o modernizaci úseků tratě Ostrava – Kunčice – Frýdek-Místek – Valašské
Meziříčí.
Nositel projektu: Správa železniční dopravní cesty
Zdroje financování: státní rozpočet
Indikativní rozpočet: není stanoven
Termín realizace: není stanoven
4.3.7 Funkční kolejové napojení Letiště Leoše Janáčka Ostrava v Mošnově na II.
železniční koridor a regionální dopravní systém, pro osobní i nákladní dopravu
Bude vybudováno kolejové napojení letiště na regionální železniční trať Studénka Veřovice, která ve Studénce navazuje na II. železniční koridor.
Nositel projektu: Správa železniční dopravní cesty
Zdroje financování: státní rozpočet, OP Doprava, ROP
Indikativní rozpočet: není stanoven
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Termín realizace: není stanoven
4.3.8 Nasazení nových železničních vozových jednotek do systému regionální
dopravy Moravskoslezského kraje
Nasazení jednotek City Elefant v Moravskoslezském kraji.
Nositel projektu: ČD, a. s.
Zdroje financování: státní rozpočet, Moravskoslezský kraj, ROP
Indikativní rozpočet: není stanoven
Termín realizace: termín dokončení 2012
4.3.9 Elektrifikace trati Opava – Krnov (- Olomouc)
Elektrifikace úseku Opava – Krnov, výhledově Krnov – Olomouc.
Nositel projektu: Správa železniční dopravní cesty
Zdroje financování: státní rozpočet
Indikativní rozpočet: není stanoven
Termín realizace: termín 2014 – 2018
4.3.10 Rozvoj infrastruktury pro nákladní dopravu na letišti - cargo terminály,
multimodální logistické centrum
Výstupem projektu budou tři samostatné funkční celky – Letecké cargo, Železniční cargo,
Multimodální cargo.
Nositel projektu: Moravskoslezský kraj (HB Reavis)
Zdroje financování: Moravskoslezský kraj, soukromé zdroje
Indikativní rozpočet: není stanoven
Termín realizace: není stanoven
4.3.11 Revitalizace přednádražního prostoru Ostrava-Svinov II. etapa
Revitalizace přednádražního prostoru nádraží Ostrava-Svinov.
Nositel projektu: Statutární město Ostrava
Zdroje financování: Statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj, ROP
Indikativní rozpočet: 796 074 tis. Kč
Termín realizace: 2011- 2012

Specifický strategický cíl

4.4 Podstatně zlepšit kvalitu ovzduší v kraji a rozvíjet
technické podmínky nezbytné pro kvalitní životní prostředí

Zdůvodnění specifického cíle:
Kvalita ovzduší v kraji je dlouhodobě nejhorší v celé ČR. Nejhorší situace z pohledu kvality
ovzduší je v aglomeraci velkých měst na Ostravsku, kde se nachází těžký průmysl
a znečištění ovzduší podporuje intenzivní doprava a také lokální topeniště. S ohledem na
možnosti kraje je nezbytné prosazovat aplikaci nejlepších dostupných technik
u průmyslových provozů a zároveň tam, kde kraj má přímý vliv na zlepšení kvality ovzduší,
realizovat daná opatření. Nezbytné bude pokračování zahájené spolupráce s partnery
z Polska, vzhledem k prokázaným přeshraničním vlivům na kvalitu ovzduší v kraji. V případě
negativních vlivů dopravy na kvalitu ovzduší je třeba počítat nejen s řešeními
infrastrukturními, ale také legislativními a regulačními. To platí i o snižování emisí z tzv.
lokálních topenišť.
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Další prioritní oblastí na úseku životního prostředí je řešení nakládání s komunálním
odpadem vznikajícím na území kraje s tím, že je nutno vytvořit podmínky pro přechod od
velkoobjemového skládkování k jeho energetickému využití. V dalších složkách životního
prostředí, které však již nejsou pro rozvoj Moravskoslezského kraje limitující, je nutno
věnovat pozornost zejména podpoře projektů vedoucích ke zlepšování kvality zejména
povrchových vod na území kraje a naplnění povinnosti vyplývající zejména ze Směrnice
Rady 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod a Při přípravě projektů bude kladen
důraz na pečlivé posouzení vlivů navrhovaných řešení na chráněné zájmy ochrany přírody.
Zároveň budou respektovány závěry schváleného Plánu oblasti povodí Odry s důrazem na
zvýšení retence vody v krajině prostřednictvím revitalizace krajiny celého kraje.
Doporučené indikátory naplňování cíle:






Snížení rozlohy oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší z celého území kraje ze 70 na
40% v roce 2020
Zvýšení počtu obyvatel napojených na veřejný vodovod o 7 500 (na 99% z počtu
obyvatel kraje) v roce 2020
Zvýšení počtu obyvatel napojených na veřejnou kanalizaci o 7 500 (na 81,4% z počtu
obyvatel kraje) v roce 2020
Snížení podílu skládkovaného komunálního odpadu z 62 na 40% v roce 2020
Zvýšení podílu materiálově využívaných komunálních odpadů z 43,6 na 50% v roce
2020

Projekty, které podporují naplňování cíle:
4.4.1 Podpora ekologizace průmyslových a energetických zdrojů
Nositel projektu: Moravskoslezský kraj, podniky
Zdroje financování: Moravskoslezský kraj, státní rozpočet, OP ŽP
Indikativní rozpočet: není stanoven
Termín realizace: není stanoven
4.4.2 Podpora instalace environmentálně šetrnějších spalovacích kotlů
v domácnostech
Nositel projektu: Moravskoslezský kraj
Zdroje financování: Moravskoslezský kraj, státní rozpočet (MŽP)
Indikativní rozpočet: 20 000 tis. Kč
Termín realizace: není stanoven
4.4.3 Pokračování kooperace s Polskem za účelem společného postupu při
stanovování přísných ekologických podmínek pro znečišťovatele ovzduší ve Slezské
pánvi
Dosažení stejných podmínek provozu pro zdroje provozované v rámci kraje i v relevantních
příhraničních oblastech, minimalizace přeshraničního přenosu emisí.
Nositel projektu: Moravskoslezský kraj
Zdroje financování: Moravskoslezský kraj
Indikativní rozpočet: bez přímých nákladů
Termín realizace: není stanoven
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4.4.4 Podpora rozvoje environmentálně příznivé energetické infrastruktury
Nositel projektu: není určen
Zdroje financování: Moravskoslezský kraj, státní rozpočet
Indikativní rozpočet: není stanoven
Termín realizace: není stanoven
4.4.5 Podpora výsadby izolační zeleně
Nositel projektu: není určen
Zdroje financování: Moravskoslezský kraj, státní rozpočet
Indikativní rozpočet: není stanoven
Termín realizace: není stanoven
4.4.6 Zvýšení četnosti úklidu komunikací ve správě silnic Moravskoslezského kraje
Zlepšení kvality ovzduší v kraji prostřednictvím odstranění sekundárního prachu
z komunikací vířeného dopravou až na úroveň PM 10 a to čištěním a kropením silnic II. a III.
tříd.
Nositel projektu: Moravskoslezský kraj
Zdroje financování: Moravskoslezský kraj
Indikativní rozpočet: 5 900 tis. Kč
Termín realizace: termín dokončení 2012
4.4.7 Podpora výstavby a obnovy vodárenských sítí a vodárenských zařízení
Nositel projektu: Města a obce
Zdroje financování: Moravskoslezský kraj, státní rozpočet
Indikativní rozpočet: není stanoven
Termín realizace: není stanoven
4.4.8 Podpora výstavby a obnovy kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích
Nositel projektu: Města a obce
Zdroje financování: Moravskoslezský kraj, státní rozpočet
Indikativní rozpočet: není stanoven
Termín realizace: není stanoven
4.4.9 Krajské integrované centrum využívání komunálních odpadů
Cílem projektu je doplnit systém zařízení pro nakládání s komunálními odpady
v Moravskoslezském kraji o chybějící článek a to zařízení pro energetické využívání
odpadů.
Nositel projektu: komunální akciová společnost
Zdroje financování: OP ŽP, Moravskoslezský kraj, EIB
Indikativní rozpočet: 5 000 000 tis. Kč
Termín realizace: 2015
4.4.10 Intenzifikace odděleného sběru využití komunálních odpadů včetně obalové
složky
Záměrem je vytvoření funkčního a efektivního systému odděleného sběru komodit
komunálních a obalových odpadů, bioodpadů a kalů v Moravskoslezském kraji mj.
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intenzifikací sítě zařízení pro nakládání s těmito odpady.
Nositel projektu: města, obchodní společnosti
Zdroje financování: OP ŽP
Indikativní rozpočet: 50 000 tis. Kč
Termín realizace: 2015
4.4.11 Rozvoj sběru použitých elektrozařízení
Nositel projektu: města, obchodní společnosti
Zdroje financování: neidentifikovány
Indikativní rozpočet: není stanoven
Termín realizace: není stanoven

Specifický strategický cíl

4.5 Podporovat druhovou rozmanitost, ekologicky stabilní
krajinu včetně postindustriální a udržitelné zemědělství

Zdůvodnění specifického cíle:
V rámci tohoto cíle budou podporována systémová i konkrétní opatření péče a ochrany
přírodního prostředí kraje. Budou podporovány projekty vedoucích k posílení biologické
rozmanitosti na úrovni stanovišť a druhů a snížení antropogenních vlivů na přírodu a krajinu
včetně získání maxima informací o přírodním prostředí. V tomto cíli bude také uplatňován
princip integrovaného plánovaní a realizace záměrů v oblasti ochrany přírodního prostředí,
a to formou realizace krajinných integrovaných plánů rozvoje Jeseníků a Beskyd. Budou
také podporována protierozní opatření, výsadba melioračně zpevňujících dřevin
a komplexní revitalizace říčních toků. V oblasti zemědělství bude podporována regionální
produkce potravin a také její spotřeba v místě produkce, například v rámci programu
Regionální potravina.
Doporučené indikátory naplňování cíle:


Zpracování 2 krajinných integrovaných plánů rozvoje



Vznik 1 geoparku – Jeseníky



Zvýšení podílu melioračních a zpevňujících dřevin z 30 na 34%

Projekty, které podporují naplňování cíle:
4.5.1 Podpora projektů realizace chybějících prvků ÚSES dle územních plánů obcí
Nositel projektu: Moravskoslezský kraj
Zdroje financování: Moravskoslezský kraj
Indikativní rozpočet: není stanoven
Termín realizace: není stanoven
4.5.2 Podpora projektů v rámci Krajinných integrovaných plánů rozvoje (KIPR)
Jeseníky, Beskydy
Nositel projektu: Moravskoslezský kraj
Zdroje financování: Moravskoslezský kraj
Indikativní rozpočet: není stanoven
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Termín realizace: není stanoven
4.5.3 Podpora Geoparků Jeseníky a Podbeskydí
Nositel projektu: Moravskoslezský kraj
Zdroje financování: Moravskoslezský kraj
Indikativní rozpočet: není stanoven
Termín realizace: není stanoven
4.5.4 Podpora záchranných programů
Nositel projektu: Moravskoslezský kraj
Zdroje financování: Moravskoslezský kraj
Indikativní rozpočet: není stanoven
Termín realizace: není stanoven
4.5.5 Podpora záchranných stanic
Nositel projektu: Moravskoslezský kraj
Zdroje financování: Moravskoslezský kraj
Indikativní rozpočet: není stanoven
Termín realizace: není stanoven
4.5.6 Podpora revitalizace říčních systémů, odstraňování migračních překážek a
úpravy nevhodné morfologie vodního toku
Nositel projektu: Moravskoslezský kraj
Zdroje financování: Moravskoslezský kraj
Indikativní rozpočet: není stanoven
Termín realizace: není stanoven
4.5.7 Podpora výsadby melioračně zpevňujících dřevin formou příspěvku
Nositel projektu: Moravskoslezský kraj
Zdroje financování: Moravskoslezský kraj
Indikativní rozpočet: není stanoven
Termín realizace: není stanoven
4.5.8 Podpora Krajského informačního centra
Nositel projektu: Moravskoslezský kraj
Zdroje financování: Moravskoslezský kraj
Indikativní rozpočet: není stanoven
Termín realizace: není stanoven
4.5.9 Podpora projektů na protierozní opatření
Nositel projektu: Moravskoslezský kraj
Zdroje financování: Moravskoslezský kraj
Indikativní rozpočet: není stanoven
Termín realizace: není stanoven
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4.5.10 Podpora reg. produkce a spotřeby v místě produkce (program Regionální
potravina)
Nositel projektu: Moravskoslezský kraj
Zdroje financování: Moravskoslezský kraj
Indikativní rozpočet: není stanoven
Termín realizace: není stanoven
Specifický strategický cíl

4.6
Rozvíjet
kulturu
chování,
a ohleduplnosti k životnímu prostředí

odpovědnosti

Zdůvodnění specifického cíle:
K vyřešení neuspokojivého stavu životního prostředí v kraji nebudou stačit pouze zásahy
investičního charakteru, jako je například budování kanalizací či realizace technických
opatření, vedoucích ke snížení emisí škodlivých látek. V mnoha případech lze zlepšení
dosáhnout pouze změnou myšlení a chování obyvatel kraje a jejich zodpovědnějším
přístupem k životnímu prostředí. Na to je možné působit využitím již existujících
a osvědčených metod ekologického vzdělávání, výchovy a osvěty, především mezi dětmi
a mládeží. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta patří mezi multidisciplinární obory
prosazující právo na informace a vzdělávání v oblasti životního prostředí. Může ovlivňovat
nejen spotřebitele a výrobce, ale i budoucí trendy sektorové politiky.
Kromě osvěty a výchovy je potřebné využít i tlak, a to jak na velké znečišťovatele, tak i na
neodpovědné jednotlivce. Mandát kraje k tomuto postupu je dán současným stavem
v centrální průmyslové aglomeraci kraje, která je prezentována jako oblast s nejhorším
ovzduším v EU.
Doporučené indikátory naplňování cíle:


Zvýšení podílu subjektů ve veřejné správě a podnikatelském sektoru dodržujících
a propagujících environmentální myšlení a principy při své každodenní činnosti
z méně než 20 na více než 35%.



Zvýšení podílu obyvatel, které zasáhne systematické informování o životním stylu
šetrnému k ŽP ve vztahu k třídění odpadů, minimalizaci znečišťování ovzduší
a k EVVO z méně než 10 na více než 40%.

Projekty, které podporují naplňování cíle:
4.6.1 Projekty zaměřené na osvětu a vzdělávání v procesu přijímání dobrovolných
závazků či dohod (EMAS, místní Agenda 21)
Nositel projektu: jednotlivá města a obce, kraj
Zdroje financování: městské a obecní rozpočty, Moravskoslezský kraj
Indikativní rozpočet: není stanoven
Termín realizace: není stanoven
4.6.2 Propagace vhodných příkladů podporujících EVVO v běžném životě jako vzoru a
s tím spojená motivace chování, osvětové a informační kampaně, projekty na podporu
udržitelného rozvoje
Nositel projektu: Moravskoslezský kraj
Zdroje financování: Moravskoslezský kraj
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Indikativní rozpočet: není stanoven
Termín realizace: není stanoven
4.6.3 Podpora projektů na tvorbu a obnovu naučných stezek
Nositel projektu: Moravskoslezský kraj
Zdroje financování: Moravskoslezský kraj
Indikativní rozpočet: není stanoven
Termín realizace: není stanoven
4.6.4 Podpora školních vzdělávacích programů a veřejné osvěty dalších cílových
skupin
Nositel projektu: Moravskoslezský kraj
Zdroje financování: Moravskoslezský kraj
Indikativní rozpočet: není stanoven
Termín realizace: není stanoven
4.6.5 Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v MSK
Nositel projektu: Moravskoslezský kraj
Zdroje financování: Moravskoslezský kraj, Evropská komise LIFE +
Indikativní rozpočet: 19 710 tis. Kč
Termín realizace: 2010 - 2013
Specifický strategický cíl

4.7 Zlepšit bezpečnost, ochranu zdraví a majetku obyvatel
kraje a jeho území

Zdůvodnění specifického cíle:
Rozvoj jednotlivých složek integrovaného záchranného systému byl v předchozích letech
cílem významného objemu investic. Po dokončení krajského integrovaného bezpečnostního
centra je třeba pokračovat v dalších aktivitách, jako je například zvyšování bezpečnosti
v dopravě či zkvalitňování podmínek zázemí a technického vybavení složek IZS ze strany
kraje, což výrazně přispěje k lepší spolupráci složek a rozšíření možností poskytování
emergentních služeb občanům a vytvoří předpoklad zvládnutí mimořádných událostí na
vyšší úrovni. Podstatnou roli hraje i příprava obyvatelstva na mimořádné situace.
Je také třeba realizovat technická opatření, zabezpečující protipovodňovou ochranu a také
opatření odstraňující následky povodní, například sesuvy půdy. Opatření budou navržena
a realizována tak, aby tvořila integrovaný a navazující systém. Jeho součástí budou
i případné nezbytné vodní stavby, které však co nejméně naruší životní prostředí
a ekosystémy v dotčených lokalitách. Nezbytnou součástí účinné povodňové ochrany jsou
včasná informovanost účastníků ochrany před povodněmi i široké veřejnosti a preventivní
opatření. Bude kladen důraz na pečlivé posouzení vlivů navrhovaných protipovodňových
opatření na chráněné zájmy ochrany přírody.
Doporučené indikátory naplňování cíle:


Zvýšení počtu Integrovaných výjezdových center.



Zlepšit úroveň protipovodňové ochrany území v povodí horní Opavy z Q5 – Q50 na
Q100



Snižovat počet zjištěných trestných činů meziročně o 1 % (stav roku 2010 - 39 721)
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Projekty, které podporují naplňování cíle:
4.7.1 Výstavba Integrovaných výjezdových center
Výstavba IVC Třinec, Ostrava-Jih, Český Těšín, Bílovec, Technicko-výcvikové základny
Hranečník, Hasičské stanice v Novém Jičíně a Výcvikového centra IZS
Nositel projektu: Moravskoslezský kraj + statutární město Ostrava + HZS MSK
Zdroje financování: Moravskoslezský kraj + strukturální fondy
Indikativní rozpočet: 1 100 000 tis. Kč
Termín realizace: 2012-2016
4.7.2 Zlepšení technického vybavení složek Integrovaného záchranného systému
Vybavení jednotek požární ochrany a dalších složek Integrovaného záchranného systému.
Nositel projektu: HZS MSK (složky IZS)
Zdroje financování: Moravskoslezský kraj + státní rozpočet
Indikativní rozpočet: 500 000 tis. Kč
Termín realizace: průběžně
4.7.3 Protipovodňová nádrž Nové Heřmínovy
Protipovodňová ochrana měst a obcí na horním toku řeky Opavy.
Nositel projektu: Povodí Odry, s. p.
Zdroje financování: Povodí Odry, s. p. – státní rozpočet
Indikativní rozpočet: 7 500 000 tis. Kč
Termín realizace: termín dokončení 2022
4.7.4 Digitální povodňový plán Moravskoslezského kraje
Digitální povodňový plán Moravskoslezského kraje provozovaný na web serveru Povodí
Odry, s.p.
Nositel projektu: Moravskoslezský kraj (Povodní Odry, s. p.)
Zdroje financování: OP ŽP, Moravskoslezský kraj
Indikativní rozpočet: 660 tis. Kč
Termín realizace: termín dokončení 2012
4.7.5 Neinvestiční, preventivní projekty a programy (zvyšování informovanosti
obyvatel)
Nositel projektu: Moravskoslezský kraj
Zdroje financování: Moravskoslezský kraj
Indikativní rozpočet: není stanoven
Termín realizace: není stanoven
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Specifický strategický cíl

4.8 Rozšířit, modernizovat a lépe využívat energetické
zdroje a rozvodné sítě

Zdůvodnění specifického cíle:
Nedostatek elektrické energie se v posledních letech stal bariérou jak pro příchod některých
investorů, tak pro rozvojové aktivity stávajících firem v kraji. Tento problém bude řešen
posílením kapacity přenosové sítě, napájené z konvenčních zdrojů. V Moravskoslezském
kraji, který je vzhledem k intenzitě a povaze průmyslové výroby a také těžby nerostných
surovin významným producentem odpadů a vedlejších produktů všeho druhu, je nanejvýš
vhodné a k životnímu prostředí zodpovědné zabývat se vývojem technologií, umožňujících
získávat energii i z netradičních zdrojů. Souběžně s maximálním využitím místně
dostupných energetických zdrojů je nezbytné také snížit energetickou náročnost
jednotlivých veřejných budov a objektů a zohlednit stav životního prostředí v daném území.
Cílem je dosažení maximální možné energetické soběstačnosti a tím pádem menší
závislosti na výkyvech v dodávkách primárních energetických zdrojů zvenčí. V rámci
naplňování tohoto cíle budou podporovány také projekty vedoucí k energetickým úsporám
v městech a obcích kraje a také v podnikatelském sektoru.
Doporučené indikátory naplňování cíle:


Snížení spotřeby energie (vytápění, větrání, chlazení, osvětlení a ohřev teplé vody)
v budovách o 20 %.

Projekty, které podporují naplňování cíle:
4.8.1 Transformační stanice Kletné
Nositel projektu: ČEPS, a.s. nebo ČEZ Distribuce, a. s.
Zdroje financování: ČEPS, a.s. a ČEZ Distribuce, a. s.
Indikativní rozpočet: 1 900 000 tis. Kč
Termín realizace: 2012
4.8.2 Energetická soběstačnost budov v majetku Moravskoslezského kraje
Nositel projektu: Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s.
Zdroje financování: Moravskoslezský kraj, OP ŽP
Indikativní rozpočet: není stanoven
Termín realizace: není stanoven
4.8.3 Snižování energetické náročnosti budov v majetku veřejných institucí (nejen
kraj)
Nositel projektu: není určen
Zdroje financování: neidentifikovány
Indikativní rozpočet: není stanoven
Termín realizace: není stanoven
4.8.4 Podpora snižování
v podnikatelském sektoru

energetické

náročnosti

technologií

a

objektů

Nositel projektu: není určen
Zdroje financování: neidentifikovány
Indikativní rozpočet: není stanoven
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Termín realizace: není stanoven
Specifický strategický cíl

4.9 Vrátit lidem k
nevyužívaných objektů

užívání

brownfieldy

včetně

Zdůvodnění specifického cíle:
Moravskoslezský kraj je vzhledem ke své průmyslové historii regionem s nejvyšším počtem
nevyužívaných průmyslových areálů – brownfieldů - v České republice. Tento fakt a také
neuspokojivý stav životního prostředí v kraji jsou důvody pro umístění maximálního
možného počtu nových ekonomických, ale i dalších rozvojových aktivit právě v těchto
lokalitách. Výhodou kraje je skutečnost, že významná část brownfieldů se nachází
v blízkosti center měst a v dalších atraktivních místech s dobrou dopravní dostupností.
Využití těchto lokalit bude mimo jiné řešeno i realizací již dlouhodobě plánovaných projektů,
například ve městě Ostravě. Využití dalších lokalit, například v prostoru Karviná – Havířov –
Orlová, by mělo být řešeno koordinovaně, při dodržení principů moderního urbanismu a ve
spolupráci partnerů z veřejného i soukromého sektoru. Podpora regenerace brownfieldů
musí být dostupná i pro podnikatelské subjekty, které jsou vlastníky řady těchto lokalit.
Veřejný sektor musí maximálně využít své možnosti v oblasti regulace při územním
plánování k maximálnímu využívání brownfieldů při realizaci rozvojových aktivit měst, obcí
i firem. Tradice a zkušenosti při řešení této problematiky navíc představují potenciál vytvořit
z Moravskoslezského kraje znalostní region v oboru urbanistické regenerace brownfieldů.
Při přípravě projektů bude kladen důraz na pečlivé posouzení vlivů navrhovaných řešení na
chráněné zájmy ochrany přírody.
Doporučené indikátory naplňování cíle:


Úbytek rozlohy nerevitalizovaných brownfieldů v MSK z 2400 ha (2011) na 2040
(snížení o min. 15%).

Projekty, které podporují naplňování cíle:
4.9.1 Rozvojová zóna Hrušov
Cílem projektu je provedení komplexní asanace území, tj. terénních a vodohospodářských
úprav tak, aby nebyla lokalita nadále ohrožována záplavovými událostmi.
Nositel projektu: Statutární město Ostrava
Zdroje financování: ROP, státní rozpočet, Statutární město Ostrava
Indikativní rozpočet: 2 291 265 tis. Kč
Termín realizace: termín dokončení 2013
Specifický strategický cíl

4.10 Rozvíjet kvalitu života v sídlech kraje v souladu se
zásadami moderního a zodpovědného urbanismu

Zdůvodnění specifického cíle:
Moravskoslezský kraj se vyznačuje hustou sítí měst, zejména pak v centrální průmyslové
aglomeraci kraje. To si vyžaduje specifický přístup k řešení rozvoje takto urbanizovaného
prostoru. Je proto nezbytné podporovat rozvoj měst jako přirozených a integrujících center
regionů, využít jejich komparativní výhody a regionální specifika, podporovat spolupráci
s propojování sítě měst na národní i nadnárodní úrovni a podporovat vytváření kompaktní
sídelní struktury se smíšenými funkcemi. S tím souvisí také vytváření podmínek pro podporu
podnikatelských aktivit a efektivní ekonomickou strukturu, rozvoj a diverzifikace možností
bydlení v souladu s posledními demografickými trendy, rozvoj služeb obyvatelům v souladu
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s jejich potřebami a ekonomickými trendy a rozvoj infrastruktury v souladu s ekologickými
požadavky a technickým rozvojem. K realizaci rozvojových aktivit by měly být maximálně
možné míře využívány staré průmyslové areály. Zároveň bude využíván integrovaný přístup
k plánování a realizaci rozvoje městského i venkovského prostoru.
Doporučené indikátory naplňování cíle:


Počet revitalizovaných objektů







Výměra revitalizovaných ploch (ha)
Počet realizovaných projektů občanské vybavenosti a služeb (včetně obchodu)
Počet nových parkovacích míst
Počet nových a revitalizovaných bytových jednotek
Pokles počtu ploch, zasažených černými skládkami

Projekty, které podporují naplňování cíle:
4.10.1 Revitalizace území po hornické činnosti v prostoru Karviná – Havířov – Orlová
včetně projektů rozvoje volnočasového vyžití v tomto území
Komplexní dlouhodobý projekt (mnoho vlastníků, mnoho možných způsobů využití), který by
měl být řešen samostatnou institucí (formou „IPRÚ“).
Nositel projektu: RPG Real Estate
Zdroje financování: RPG Real Estate, veřejné rozpočty (kraj, města a obce, fondy EU,
SFŽP, prostředky na revitalizaci Moravskoslezského kraje, prostředky státního rozpočtu na
sanaci důlních škod)
Indikativní rozpočet: není stanoven
Termín realizace: není stanoven

Specifický strategický cíl

4.11
Zajistit
infrastruktury

rozvoj

informační

a

komunikační

Zdůvodnění specifického cíle:
Dostatečné pokrytí územní kraje informační a komunikační infrastrukturou je nezbytnou
podmínkou například toho, aby obyvatelé kraje mohli v co největší míře využívat moderní
způsoby komunikace s úřady a další výhody elektronické komunikace. K tomu patří
především pokrytí kraje vysokorychlostním internetem, pozornost je třeba zaměřit na
prozatím nedostatečně pokryté lokality. Při rozvoji informační a komunikační infrastruktury
bude podporováno využití nejmodernějších technologií. Kromě realizace účinných
technických řešení budou podporovány také aktivity, které zajistí, aby obyvatelé kraje byli
schopni využívat všech možností, které moderní prostředky elektronické komunikace nabízí.
Doporučené indikátory naplňování cíle:


Zvýšit procento domácností s vysokorychlostním přístupem k internetu ze 40% (2009)
na 70-80% v roce 2017.

Projekty, které podporují naplňování cíle:
4.11.1 Strategie budování ICT infrastruktury
Nositel projektu: Moravskoslezský kraj
Zdroje financování: Moravskoslezský kraj
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Indikativní rozpočet: není stanoven
Termín realizace: není stanoven
4.11.2 Zvýšení počítačové gramotnosti obyvatel kraje
Nositel projektu: Moravskoslezský kraj
Zdroje financování: Moravskoslezský kraj
Indikativní rozpočet: není stanoven
Termín realizace: není stanoven
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2.3.5 Specifické strategické cíle globálního cíle 5 - Efektivní správa věcí
veřejných
Specifický strategický cíl

5.1 Podpořit rovnoměrný rozvoj kraje ve všech jeho
částech

Zdůvodnění specifického cíle:
Historickým vývojem došlo v našem kraji ke stavu, kdy se většina ekonomických aktivit
ovlivňujících životní úroveň, rozvinutost infrastruktury či dostupnost pracovních příležitostí
a vzdělání odehrávala v průmyslové části kraje, především na Ostravsku. Postupné
zmenšování takto vzniklých vnitrokrajských disparit nemohou zabezpečit pouze
podnikatelské aktivity. Moravskoslezský kraj bude realizovat citlivou regionální politiku
a cílenými intervencemi do jednoznačně definovaných socioekonomicky znevýhodněných
oblastí kraje podpoří i rovnoměrnější rozvoj na celém svém území.
Doporučené indikátory naplňování cíle:
 Snížení míry dlouhodobé nezaměstnanosti ve znevýhodněných oblastech (viz dokument
MSK) na průměr MSK (z 6-12% na 4-5)
 Celkový přírůstek obyvatel stěhováním - Obnovení pozitivního trendu z let 2005 - 2008
a od r. 2015 kladné saldo stěhování (stav k 31. 12. 2010: -3 959 osob)
Projekty, které podporují naplňování cíle:
5.1.1 Realizace dotačního programu Podpora
Moravskoslezského kraje v letech 2010 – 2020

obnovy

a rozvoje

venkova

Nositel projektu: Moravskoslezský kraj
Zdroje financování: Moravskoslezský kraj, především venkovské obce
Indikativní rozpočet: 36 000 tis. Kč (2012)
Termín realizace: každoročně
5.1.2 Realizace dotačního programu podpory tvorby územních plánů obcí
Nositel projektu: Moravskoslezský kraj
Zdroje financování: Moravskoslezský kraj
Indikativní rozpočet: 600 tis. Kč (2012)
Termín realizace: každoročně
5.1.3 Dotační programy kraje podporující socioekonomicky znevýhodněné oblasti
kraje
Cílená dotační podpora socioekonomicky znevýhodněných oblastí Moravskoslezského
kraje.
Nositel projektu: Moravskoslezský kraj
Zdroje financování: Moravskoslezský kraj
Indikativní rozpočet: není stanoven
Termín realizace: každoročně
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5.1.4 Podpora systému destinačního managementu v turistických oblastech kraje
Nositel projektu: Moravskoslezský kraj
Zdroje financování: Moravskoslezský kraj
Indikativní rozpočet: není stanoven
Termín realizace: každoročně

Specifický strategický cíl

5.2 Posílit přeshraniční vazby a spolupráci kraje se
sousedními regiony ČR

Zdůvodnění specifického cíle:
Strategická poloha Moravskoslezského kraje v sousedství partnerských regionů v Polsku
a na Slovensku otevírá kraji široké možnosti spolupráce v nejrůznějších oblastech. Pro
realizaci a financování některých rozvojových aktivit je tato spolupráce přímo nezbytná. Kraj
by měl pro posílení své úlohy při koordinaci této spolupráce využít dostupné programy
a iniciativy. Na základě založeného evropského uskupení pro územní spolupráci TRITIA je
nutno rozvíjet spolupráci na základě připravované strategie včetně realizace konkrétních
projektů. Velkou výzvou pro zapojené regiony je možnost vytvořit pro financování aktivit
v rámci ESÚS TRITIA samostatný finanční nástroj, naplňovaný z prostředků EU. Je také
pokračovat ve spolupráci se sousedními kraji ČR, kromě realizace jednotlivých projektů by
i tato spolupráce měla dostat koncepční rámec. V oblasti zahraniční spolupráce je nutno
usilovat o udržení a rozvoj stávajících zahraničních partnerství a při jejich plánování také
prosazovat koncepční přístup, aby se jednalo o spolupráci, která je pro všechny zúčastněné
skutečným přínosem.
Doporučené indikátory naplňování cíle:
 Realizace čtyř projektů v klíčových oblastech spolupráce, stanovených ve strategii ESÚS
TRITIA (jeden projekt v každé z oblastí – cestovní ruch, energetika, hospodářská
spolupráce, doprava)
 Funkční ESÚS TRITIA s vlastním operačním programem a projekty – 2014, Úspěšné
vyhodnocení OP v rámci milníků
Projekty, které podporují naplňování cíle:
5.2.1 Finanční nástroj ESÚS TRITIA
Pilotní odzkoušení a zavedení samostatného finančního nástroje na bázi operačního
programu, vzniklého na základě strategie systémové spolupráce zapojených regionů.
Nositel projektu: Moravskoslezský kraj
Zdroje financování: pilotně ROP, dále pak EU v rámci programovacího období 2014-2020
Indikativní rozpočet: pilotně 50 000 tis. Kč
Termín realizace: 2012-2014 – pilotáž, 2014-2020 - realizace
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Specifický strategický cíl

5.3 Zajistit efektivní výkon a zvýšit profesionalitu veřejné
správy v kraji

Zdůvodnění specifického cíle:
Nezbytnou součástí procesu zefektivňování výkonu státní správy a samosprávy je tzv. egovernment, spojený s lepším využíváním moderních informačních a komunikačních
technologií ve veřejné správě. Prostřednictvím těchto technologií dojde ke zlepšení
organizace veřejné správy, zjednodušení přístupu k informacím, odstranění nadbytečné
administrativy, usnadnění styku občana s úřady, ale také k lepší komunikaci uvnitř institucí
veřejné správy jak na krajské, tak na místní úrovni.
Také rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě a samosprávě je jednou z důležitých oblastí,
která podmiňuje profesionální a kvalitní výkon na úrovni obcí a krajů. Veřejná správa v ČR
by měla být primárně pojímána jako služba občanovi, naplňující principy dobrého vládnutí,
veřejná služba, která funguje efektivně a výkonně, služba, která je klientsky orientovaná
a naplňuje očekávání občanů, služba, která je schopna flexibilně reagovat na jejich potřeby
a fungovat hospodárně. Mezi hlavní úkoly spojené s cílem vytvořit tzv. SMART
ADMINISTRATION patří systémový rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě, který využije
a posílí profesionalitu stávajících aktérů, ale také přiláká nové talenty. Od atraktivních
strategií je třeba přejít k činům. Je to právě Moravskoslezský kraj, který si nechal provést
průzkum vzdělávacích potřeb v rámci kraje, měst a obcí, na jehož základě je navržen
klíčový projekt „Kompetentní veřejná správa a samospráva”. Při realizaci uvedených aktivit
bude také podporována spolupráce se vzdělávacími institucemi.
Doporučené indikátory naplňování cíle:
 Zvýšit míru využívání internetu ve vztahu k veřejné správě (% obyvatel ve věkové
kategorii 16+) na průměr ČR (stav 2010 - MSK 22,4%, průměr ČR – 33,5%) do roku
2015.
 Profesionálně procesně řízený KÚ MSK a úřady ORP (předpokladem kompetenční
modely pozic + princip delegování)
 Průzkum kvality služeb zaměstnanců veřejné správy (opakovaný, na území celého kraje)
Projekty, které podporují naplňování cíle:

5.3.1 E-government Moravskoslezského kraje
E-Government Moravskoslezského kraje (II. – VI. část výzvy) je koncipován jako
multiprojekt zahrnující pět vzájemně provázaných projektů z oblasti e-Governmentu.
Hlavním cílem projektu je zefektivnit veřejnou správu prostřednictvím e-Government služeb
pomocí informačních a komunikačních technologií. Jednotlivé projekty pak povedou
k naplnění specifických cílů v návaznosti na tzv. centrální projekty (Základní registry,
Komunikační infrastruktura veřejné správy (KIVS), Centrální místo služeb (CMS)):
o Digitální mapa veřejné správy
o Digitalizace a ukládání dat
o Vnitřní integrace úřadu
o Datové sklady
o Technologické centrum
Nositel projektu: Moravskoslezský kraj
Zdroje financování: Integrovaný operační program, Moravskoslezský kraj
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Indikativní rozpočet: 154 323 tis. Kč
Termín realizace: 2011-2014
5.3.2 Elektronická spisová služba Moravskoslezského kraje
Hlavním cílem projektu je zajistit důvěryhodnou správu elektronických dokumentů
organizací zřízených nebo založených krajem. Dalšími cíli projektu je zajištění upgrade
stávající spisové služby kraje, splňující podmínky dané zákonem č. 499/2004 Sb.,
o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.
Spisové služby je nutno přizpůsobit aktuální novele zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví
a spisové službě a zákonu č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované
konverzi dokumentů.
Nositel projektu: Moravskoslezský kraj
Zdroje financování: Integrovaný operační program, Moravskoslezský kraj
Indikativní rozpočet: 4 500 tis. Kč
Termín realizace: 2011-2013
5.3.3 Vzdělávací systém zaměstnanců Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
Hlavním cílem toho projektu je rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě, zlepšení kvality
a profesionální úrovně veřejné správy v souladu s moderním trendem personálního řízení,
tj. podle kompetenčních modelů.
Nositel projektu: Moravskoslezský kraj
Zdroje financování: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, Moravskoslezský kraj
Indikativní rozpočet: 4 926 tis. Kč
Termín realizace: 2010-2012
5.3.4 Rozvoj kompetencí strategického, procesního a projektového řízení a kvality
Hlavním cílem projektu je zajistit rozvoj kvality řízení, managementu, transparentnosti
a otevřenosti Krajského úřadu Moravskoslezského kraje prostřednictvím pokračování
v aplikaci modelu Společný hodnotící rámec (model CAF 2006), pokračování v zavádění
principů projektového a procesního řízení a prostřednictvím strategického plánování
v oblasti regionálního rozvoje.
Nositel projektu: Moravskoslezský kraj
Zdroje financování: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, Moravskoslezský kraj
Indikativní rozpočet: 15 325 tis. Kč
Termín realizace: 2010 – 2013
5.3.5 Vzdělávání zaměstnanců územní veřejné správy Moravskoslezského kraje
Hlavním cílem je zefektivnit vzdělávání, odbornou přípravu a rozvoj zaměstnanců územní
veřejné správy. Vzdělávání zaměstnanců MSK bude zaměřeno na tři podporované oblasti
vzdělávání:
 finanční plánování a řízení,
 právo a legislativa,
 komunikační a prezentační dovednosti, měkké dovednosti.
Vzdělávání zaměstnanců územně samosprávných celků MSK zařazených do obecních
úřadů bude zaměřeno na:
 správní řízení v odvětví sociálních věcí,
 správní řízení v odvětvích vnitra a dopravy,
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správní řízení v odvětví životního prostředí,
výkon státní správy v odvětví územního plánování a stavebního řádu.
Nositel projektu: Moravskoslezský kraj
Zdroje financování: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, Moravskoslezský kraj
Indikativní rozpočet: 9 341 tis. Kč
Termín realizace: 2011 - 2014
Specifický strategický cíl

5.4 Zlepšit image kraje navenek i dovnitř

Zdůvodnění specifického cíle:
Změna image regionu, o kterou kraj dlouhodobě usiluje, bude podpořena odpovídajícími
marketingovými aktivitami, zaměřenými na turisty ze všech perspektivních destinací,
investory a potenciální studenty regionálních vysokých škol, ale také na obyvatele kraje
a podnikatele v kraji působící. Kromě atraktivity kraje pro návštěvníky zvnějšku chceme
posílit pocit sounáležitosti obyvatel a podnikatelů s krajem a vnímání kraje jako místa
atraktivního pro život, práci i návštěvu. Je však nutno se oprostit od nahodilých řešení, ale
nahradit ji jasnou kampaní, podloženou kvalitami a úspěchy kraje. Do některých aktivit je
důležité zapojit významné firmy v kraji, které si uvědomují svou společenskou
zodpovědnost, vyplývající z jejich významu pro ekonomiku i image kraje. Nezbytnou
podmínkou zlepšení image kraje je ale výrazné zlepšení stavu životního prostředí, bez nějž
není naplnění tohoto specifického cíle možné.
Doporučené indikátory naplňování cíle:
 Celkový přírůstek obyvatel stěhováním - obnovení pozitivního trendu z let 2005 - 2008
a od r. 2015 kladné saldo stěhování (-3 959 - stav k 31. 12. 2010)
Projekty, které podporují naplňování cíle:
5.4.1 Strategická iniciativa komunikace směrem dovnitř k občanům a subjektům kraje
Nastavení interní komunikace směřující k patriotismu v rámci kraje – cílové skupiny: školy,
firmy, rodiny
Nositel projektu: Moravskoslezský kraj
Zdroje financování: neidentifikovány
Indikativní rozpočet: není stanoven
Termín realizace: není stanoven
5.4.2 Strategická iniciativa externí komunikace
Pokračování marketingových kampaní zaměřených na cestovní ruch, vznik kampaní
zaměřených na ostatní oblasti s cílem zlepšení image kraje. Lepší využití všech krajem
podporovaných aktivit (individuální dotace, dotační programy apod.) pro zlepšení image –
tzn. např. propagační stánek kraje na akcích podpořených krajem, odkazy na web apod.
Masivnější komunikace značky MSK.
Nositel projektu: Moravskoslezský kraj
Zdroje financování: neidentifikovány
Indikativní rozpočet: není stanoven
Termín realizace: není stanoven
5.4.3 Marketingové projekty v oblasti cestovního ruchu
o Jak šmakuje Moravskoslezsko
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Rozvoj stezky technických památek
Komplexní marketingové projekty
Rozvoj stávajících projektů MSK
Rekonstrukce památek
Rozvoj lázeňství /lázeňského cestovního ruchu

Nositel projektu: Moravskoslezský kraj
Zdroje financování: Moravskoslezský kraj
Indikativní rozpočet: není stanoven
Termín realizace: není stanoven
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3.

IMPLEMENTACE

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje bude náročná na realizační zdroje, zejména na finanční
prostředky, ale i na organizační zajištění, lidské zdroje, řízení, monitoring a hodnocení i na komunikaci
cílů, úspěchů a případných neúspěchů. Spotřebu těchto zdrojů je třeba velmi dobře naplánovat a řídit
a to je hlavním úkolem realizační fáze Strategie. Kromě realizace jednotlivých projektů naplňujících
strategii je třeba nemenší pozornost věnovat systému sledování a využívání informací o realizaci,
zejména pro usměrňování jejího průběhu, pro aktualizaci dokumentu Strategie a pro poskytnutí zpětné
vazby členům expertní skupiny a veřejnosti o průběhu a výsledcích realizace. Kromě toho bude
potřeba vyhodnotit efekty, které realizované intervence vyvolají, zejména z hlediska jejich
společenského a ekonomického přínosu a ve vazbě na vložené zdroje.

3.1 Realizace a monitoring
Realizace strategie, jak vyplývá ze struktury a obsahu její strategické části, bude probíhat realizací
konkrétních projektů a aktivit, a to jak těch, které jsou identifikovány a uvedeny v popisech jednotlivých
specifických strategických cílů, tak samozřejmě i realizací projektů dalších, které svým zaměřením
odpovídají vymezení těchto cílů. Jedná se o projekty, u nichž je nositelem Moravskoslezský kraj a jím
zakládané a zřizované organizace. Ty budou podrobněji rozpracovány v tzv. Programu rozvoje kraje,
který bude připraven jako akční plán projektů, financovaných z rozpočtu kraje a jím zřízených
a zakládaných organizací. Dále se jedná o projekty celé řady institucí a subjektů veřejného
i soukromého sektoru. Realizace strategie tak bude zabezpečována aktivitou všech těchto subjektů,
v mnoha případech samozřejmě v rámci nejrůznějších forem partnerství; zodpovědnost za fyzickou
realizaci všech projektů tak neponese jedna instituce. O to důležitější je však důsledný monitoring
realizace všech projektů pro účely průběžného vyhodnocování a zabezpečení aktuálních informací
pro Moravskoslezský kraj jako hlavního garanta realizace strategie a naplňování její vize
a strategických cílů. Z hlediska respektování požadavků ochrany životního prostředí je nutno
konstatovat, že veškeré aktivity v rámci realizace strategie budou v souladu s požadavky právních
předpisů ČR, včetně požadavků na ochranu vod, uvedených v zákoně č. 254/2001 Sb., o vodách
a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, a v souvisejících platných předpisech.
V souladu s výše uvedeným právním předpisem budou respektovány podmínky v chráněných
oblastech přirozené akumulace vod, stejně jako v chráněných pásmech ochrany vodních zdrojů
a záplavových územích.
Logika nastavení způsobu monitoringu realizace strategie vychází z následujícího předpokladu:
základní úrovní strategické části dokumentu, platnou pro celé návrhové období, je vize a globální
strategické cíle. Úroveň specifických strategických cílů a realizačních projektů podléhá pravidelnému
auditu, který kromě vyhodnocení realizace stávajících specifických cílů a projektů může navrhnout
modifikaci této úrovně návrhové části Strategie, reagující na aktuální podmínky.
Monitoring realizace Strategie včetně návrhu na aktualizaci v úrovni specifických cílů a realizačních
projektů bude probíhat každoročně na základě informací, získaných od nositelů projektů.
Jako výstup monitoringu a evaluace bude zpracována monitorovací zpráva, která bude projednána se
Strategickou expertní skupinou - tím bude zároveň zajištěna personální kontinuita při přípravě
a realizaci strategie. Monitorovací zprávu včetně doporučení a případných návrhů na modifikaci
Strategie budou schvalovat orgány kraje.
Činnost monitoringu a evaluace bude zabezpečovat Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
Krajského úřadu ve spolupráci s Agenturou pro regionální rozvoj.
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4.

SEZNAM PŘÍLOH

1.

Manažerský souhrn

2.

Analýza klíčových rozvojových charakteristik Moravskoslezského kraje (analytická část
strategie)

3.

Mapování názorů na současný stav a rozvojové potřeby Moravskoslezského kraje

4.

Přehledy členů expertních skupin a zpracovatelského týmu

5.

Seznam zkratek

Seznam příloh
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