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Absorpce MSK (mld. Kč)

Aktuální čísla
Investiční
záměry velkých
firem

161 projektů

4,50

Strategické
projekty MSK
mimo VP

51 projektů

21,41
39,00
17,94

Absorpce
151,2 mld. Kč

Absorpce
91,5 mld. Kč

70 mld. Kč
pro FST
PS 1: Podnikání, výzkum a digitalizace
PS 2: Energetické úspory, OZE, doprava
PS 3: Oběhové hospodářství, rekultivace
PS 4: Zaměstnanost

Typy operací

STRATEGICKÝ
PROJEKT

GRANTOVÉ
SCHÉMA

KOMPLEXNÍ
ŘEŠENÍ
IPRM/IPRÚ

• Orlová + Karviná + Havířov
• Smart District s VŠB
• DOV+
• POHO 2030

OSTATNÍ
PROJEKTY

Problematika útlumu těžby v MSK
Pracovní skupiny a podskupiny hejtmana kraje
PS pro koordinaci řešení útlumu těžby uhlí na Karvinsku a dosažení
souladu útlumových prací se záměry rozvoje regionu
PS ke stanovení termínu ukončení těžby černého uhlí na dole ČSM

PS pro rozšíření velmi vysokého napětí (VVN)

Definice strategického projektu
Definice strategického transformačního projektu
Hodnotící kritérium

Popis

Regionální nebo nadregionální dopad

Strategický projekt musí mít dopady na větší území nebo jeho realizace musí mít
dopad/přínos mimo území kraje. Tyto dopady musí být přímé nebo nepřímé, nikoli
zprostředkované. Musí být možné popsat a rámcově kvantifikovat cílové skupiny,
které budou mít z projektu užitek.

Soulad se Strategií regionálního rozvoje MSK
nebo RE:START, RIS MSK

Strategický projekt cílí ke konkrétním strategickým cílům Strategie rozvoje
Moravskoslezského kraje či Strategickému rámci hospodářské restrukturalizace
Karlovarského, Moravsksolezského a Ústeckého kraje. Příspěvek ke konkrétnímu cíli
musí být uveden pokud možno kvantifikovaným způsobem a musí zohledňovat
logiku strategických dokumentů

Strategický projekt musí generovat nová pracovní místa či pomoci se zachováním

Vznik nových nebo udržení stávajících
stávajících, které by bez investice zanikly, nebo musí mít přímý nebo nepřímý účinek
pracovních míst a nebo zvyšování kvalifikace na zaměstnanost v kraji

Jasný nositel
Potenciál změny
Investiční projekt - minimální investice 200
milionů Kč?/ Neivestiční projekt -minimální
investice 50 milionů Kč?

Strategický projekt má jasně definovaného nositele a jsou známi také partneři
projektu.
Strategický projekt nese potenciál změny a lze popsat jeho přínosy a dopady

Minimální odhad celkových nákladů strategického investičního projektu by měla být
200 mil. Kč, v případě neivestičního projektu 50 mil. Kč.

Legenda

ANO/NE

Pokud projekt splní všechna kritéria,
je vyhodnocen jako strategický

Schéma výběru projektů

Metodika výběru projektů
Metodika výběru projektů

Metoda hodnocení

Územní zacílení intervence
Kritéria

Budování excelence

Transformační potenciál Souvislost s odklonem od
uhlí

Škály hodnocení

Dopad na lokální ekonomiku a business

20b)
10b)
0b)

Dopad na zaměstnanost

20b)
10b)
5b)

Dapad na životní prostředí a zmírnění
dopadů klimatické změny

20b)
10b)
0b)

Inovační a replikační potenciál
Příspěvek k územním, regionálním,
národním nebo evropským strategiím

Vysoká

Proměna
problémových území

Připravenost

Střední

Nízká

Body za jednotlivé
podkritéria
20

20

20

10b)
5b)
0b)

10

5b)
0b)

5

podání žádosti do 2022
- pravomocné stavební povolení, příp. společné
povolení
- pravomocné územní rozhodnutí u staveb nevyžadující
stavební povolení ani ohlášení - § 103 SZ
NEINV: jasný nositel + logicky a konkrétně popsaný
projekt a role zapojených partnerů
podání žádosti do 2023
- rozhodnutí (zjišťovací řízení)/závazné stanovisko EIA
- pravomocné územní A3
- řádně zpracovaná projektová dokumentace pro
stavební povolení
- řádně zpracovaná dokumentace pro společné
povolení
podání žádosti 2024-2027
- záměr
- soulad s územně plánovací dokumentací
- územní studie
- studie proveditelnosti
- dokumenace EIA
- dokumentace pro územní rozhodnutí

Body
(max)

75

25

10

5

25

Transformační plán MSK
Transformační příběhy kraje s projekty
NOVÁ ENERGIE
NOVÉ VYUŽITÍ ÚZEMÍ
ZELENÝ PRŮMYSL
NOVÉ PODNIKÁNÍ

Vazba na:

KOMPETENTNÍ LIDÉ

• SRK/RESTART
• JTF
• II a II. PILÍŘ JTM

INOVAČNÍ MOTOR
DIGITÁLNÍ REGION
VYUŽITÉ DĚDICTVÍ a KOMUNITY
ZELENÁ MOBILITA
CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA

Strategie Moravskoslezského kraje

Strategie RE:START
Pilíř

Prioritní oblast

1

2

3
4

Podnikavější
a inovativnější kraj

Vzdělanější
a zaměstnanější kraj

Zdravější
a soudržnější kraj
Čistější a zelenější
kraj

5

Propojenější
a chytřejší kraj

6

Atraktivnější
a kulturnější kraj

Strategické cíle

Strategická oblast změny
1.1 Podnikaví lidé
1.2 Vznik a růst firem
1.3 Podnikatelský a inovační ekosystém
1.4 Výzkum a vývoj
1.5 Velké firmy
2.1 Moderní vzdělávání a kompetence pro
život
2.2 Atraktivní vysoké školy
2.3 Kariérové poradenství
2.4 Kvalitní pracovní místa
2.5 Inovace při snižování dlouhodobé
nezaměstnanosti
3.1 Kvalitní a vysoce odborná zdravotní
péče
3.2 Prevence a zdravý životní styl
3.3 Život v komunitě
3.4 Služby společně
4.1 Čisté ovzduší
4.2 Prevence vzniku a využití odpadu
4.3 Adaptace na dopady klimatické změny
4.4 Šetrné využívání krajiny
4.5 Environmentální vzdělávání, výchova a
osvěta
4.6 Nová energetika
5.1 Podpora řešení chytřejšího kraje
5.2 Podpora udržitelné mobility
5.3 Přechod k nízkouhlíkové a bezemisní
dopravě
5.4 Vnější dostupnost kraje
5.5 Integrovaný záchranný systém
6.1 Kulturní a přírodní dědictví
6.2 Živá kultura a kreativita
6.3 Komunity a veřejné prostory

Podnikání a
inovace

A

Přímé zahraniční
investice

B

Výzkum a vývoj

C

Lidské zdroje

D

Sociální stabilizace

E

Životní prostředí

F

Infrastruktura a
veřejná správa

G

A.1 Růst podniků a jejich pronikání na nové trhy, vyšší
odolnost při změnách na trzích
A.2 Vznik nových firem a jejich větší úspěšnost
A.3 Vyšší inovační výkonnost ekonomiky, více inovativních
firem
A.4 Stabilizace a rozvoj stávajících velkých firem
B.1 Kvalitní a atraktivní podnikatelské prostředí vstřícné k
investorům
B.2 Nabídka kvalitních a dostupných
průmyslových/podnikatelských nemovitostí
B.3 Kvalitní a profesionální služby pro (vnější) investory
C.1 Otevřenější a relevantnější VaV
C.2 Výkonnější a atraktivnější VaV
D.1 Více lepších pracovních příležitostí (high-skilled)
D.2 Více obyvatel lépe připravených na práci (mediumskilled)

D.3 Více obyvatel lépe motivovaných k práci (low-skilled)
D.4 Více obyvatel lépe připravených a více motivovaných k
podnikání
E.1 Stabilizace sociální situace a snížení sociálních rozdílů
E.2 Zvýšení bezpečnosti a pocitu bezpečí
E.3 Zvýšení atraktivity bydlení (a zajištění kvalitní občanské
vybavenosti a atraktivní nabídky služeb)
E.4 Zvýšení patriotismu a aktivního životního stylu
F.1 Revitalizovat a regenerovat území silně zasažené těžební
a průmyslovou činností
F.2 Regenerovat rozvojová, deprivovaná nebo periferní
území v sídlech s vysokou koncentrací obyvatel.
F.3 Transformace energetiky ve strukturálně postižených
krajích, využití nových příležitostí.
G.1 Dopravně propojit území tam, kde dochází k
signifikantní bariéře pro rozvoj a růst
G.2 Zefektivnit řízení a služby veřejné správy pro podnikatele
a obyvatele s využitím moderních technologií

Příklady budoucích transformačních projektů
Technologická a podnikatelská akademie
Transformace dolů POHO 2030

Síť kariérového poradenství

Centrum energetických a
environmentální technologií

Transformace vzdělávání automobilového
průmyslu

Centrum veřejných energetiků
Rekonverze dolu na čistou energetiku
Vodíkový region
Energeticky pozitivní čtvrti

Smart District

Výroba zelené oceli

PodREG
Podnikatelské inkubátory

Co je třeba vyřešit s resorty
Metodické sladění – struktura dat v PSÚT
Úprava PSÚT – využití metodiky hodnocení a transformačního plánu MSK
Produktivní investice VP
Může se individuální projekt přihlásit do výzev OP ST, pokud není schválen v PSÚT?
Role kraje při schvalování projektů?
Integrované plány jako komplexní řešení

Děkuji za pozornost
Zdeněk Karásek
Zmocněnec hejtmana pro RE:START a Uhelnou platformu
rsk.msk@msk.cz

