Zápis z 1. setkání poradní skupiny
Podnikavější region
Datum:

Místo:

7. 5. 2015 od 9:00 hod

KÚ MSK, Ostrava

Účastníci jednání – viz prezenční listina
Zápis:
Expert poradní skupiny Martin Duda zahájil 1. setkání PS, kdy informoval její členy o hlavním tematickém
zaměření PS - oblast podnikání a inovací (včetně výzkumu a vývoje) a významu ustanovení této pracovní
skupiny. Cílem této platformy by mělo být zhodnocení zjištěné absorpční kapacity s doporučením
významných/vlajkových projektů ve vazbě na zpracování Regionálního akčního plánu MSK a strategie
Integrované územní investice pro ostravskou aglomeraci.
Denisa Toráčová (sekretariát RSK) seznámila přítomné s rolí Regionální stálé konference MSK (dále jen „RSK“)
a významem Regionálního akčního plánu (dále jen „RAP“). RSK byla v MSK oficiálně ustanovena koncem
listopadu, zároveň zde schválila zřízení 4 poradních skupin RSK, které se budou podílet na zpracování RAP
pro území Moravskoslezského kraje – dokument definující aktivity/potřeby MSK vedoucí k rozvoji regionu.
Při zpracování RAP se vychází ze zmapované absorpční kapacity, výstupů poradních skupin a rovněž podnětů
členů RSK. D. Toráčová informovala členy PS o průběžných výsledcích mapování absorpční kapacity území,
které v oblasti podnikání a inovací úzce souvisí s RIS3 strategií a Akčním plánem RIS3 pro období 2015-2016
připravovaným Agenturou pro regionální rozvoj. Tato tématika byla blíže představena ze strany Jiřího Štěpána
(ARR).
Dále Jiří Hudec (Magistrát města Ostrava) představil Integrovanou územní investici pro ostravskou aglomeraci
(ITI), tedy strategii, která je připravována ve spolupráci se statutárními městy a dalšími významnými partnery
z území ostravské aglomerace. Byly představeny oblasti, na které se ITI ostravské aglomerace zaměřuje a pro
které jsou a dále budou sbírány projektové záměry, které by vymezené oblasti naplňovaly. Poradní skupiny
RSK by měly zároveň identifikovat významné projekty naplňující strategii ITI v této oblasti.
V další části jednání byly diskutovány hlavní problémy/příčiny v oblasti podnikání, výzkumu a vývoje
a inovačního potenciálu firem s vazbou na možné zaměření budoucích významných projektových záměrů.
Členům PS byla na jednání představena rovněž zmapovaná absorpční kapacita s rozdělením na velké projekty
(ERDF nad 100 mil. Kč, ESF nad 50 mil. Kč), potenciální strategické a typové projekty. V této souvislosti byli
členové PS požádáni o posouzení projektových záměrů, které by mohly mít v dané oblasti významný
dopad/relevanci a mohly tak být významným/vlajkovým projektem. V případě nedostatečné absorpční
kapacity je možné navrhnout nové projektové záměry (viz. příklad projektového záměru „Vystupme z krabice“
– Out of the box).
Úkol:
Úkol na příští jednání:
1.

Členové PS obdrží do pondělí 11. května přehled aktuálních projektových záměrů v elektronické
verzi (soubor „Final_Podnikavější region_průběžná absorpce“). V tomto přehledu projektových
záměrů budou ze strany každého člena PS zhodnoceny projektové záměry, k nimiž se člen PS cítí
kompetentní, a to s ohledem na významnost/dopad projektu (viz Metodika výběru), konkrétně:

2.
3.
4.

0 = žádný význam; 1 = malý význam; 2 = větší význam; 3 = klíčový/podstatný význam (v souboru
sloupec K)
Toto hodnocení bude ze strany členů PS zasláno M. Dudovi do úterý 19. května, 12. hod.
Členové PS mají možnost iniciovat nové projektové náměty/vlajkové projekty (vzor projektová
fiše „Out of the box“+ šablona pro návrh nových projektů)
Členové PS mohou zaslat jakékoliv další návrhy ke zkvalitnění přípravy subjektů v MSK/ostravské
aglomeraci na čerpání prostředků v novém programovacím období.
Termín příštího setkání: čtvrtek 21. května od 8:30 hod v zasedací místnosti F 527 na Krajském
úřadě Moravskoslezského kraje.

Zapsala: Miriam Šůstková

Datum:
7.5.2015

