Zápis z 1. setkání poradní skupiny Přívětivější region
Datum:

Místo:

23. 4. 2015 od 13:00 hod

KÚ MSK, Ostrava

Účastníci jednání – viz prezenční listina
Zápis:
Na úvod expert PS R. Misiaček přivítal přítomné a vyzval je ke krátkému představení. Informoval o významu
poradní skupiny ve vazbě na předávání vstupů Regionální stálé konferenci (RSK) a Řídícímu výboru ITI a
spolupodílení se na tvorbě Regionálního akčního plánu (RAP) a strategie Integrované územní investice (ITI).
Dále expert předal slovo D. Toráčové, která přítomné seznámila s významem RSK a rolí RAP. RSK byla v MSK
oficiálně ustanovena koncem listopadu 2014, zároveň zde bylo schváleno 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. Aktivity pro RAP jsou vymezovány na základě zmapované
absorpční kapacity, výstupů poradních skupin a rovněž návrhů členů RSK. D.Toráčová seznámila členy PS se
zjištěnou absorpční kapacitou území, kdy toto mapování bylo zahájeno v 2/2015 a průběžně je tento přehled
zjištěné absorpční kapacity doplňován o nové vstupy z území.
Dále J. Hudec (Magistrát města Ostravy) 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 druhé části expert PS přestavil návrh 2 možných přístupů, dle kterých by probíhala následující činnost
poradní skupiny:
1.
2.

Teoretický: vychází ze strategie, která se v rámci jednání upravuje
Pragmatický: vychází z absorpční kapacity, která se konfrontuje s existujícím strategickým
rámcem (SRK MSK, SRR ČR)

Bylo dohodnuto, že bude využit pragmatický přístup, v rámci kterého bude zhodnocována dostatečnost
zjištěné absorpční kapacity s cílem doplňovat další významné typové projekty/aktivity nezbytné pro rozvoj
MSK v oblasti životního prostředí, udržitelné dopravě a v oblasti cestovního ruchu, které jsou zároveň
v souladu se SRR a SRK. Cílem zhodnocení absorpční kapacity je také vybrat významné (klíčové, vlajkové)
projekty, resp. integrované projekty pro potřeby ITI ostravské aglomerace.
S panem Usvaldem (zástupce MAS) bylo dohodnuto, že na setkání krajské sítě MAS budou představeny
vymezené typové aktivity RAP vycházející z mapování absorpční kapacity s cílem iniciovat u MAS možnost
doplnění dalších typových projektů pro potřeby RAP.
Další postup
-

Členové PS obdrží aktuální přehled zjištěné absorpční kapacity, Strategii regionálního rozvoje ČR,
Strategii rozvoje Moravskoslezského kraje a strategii ITI ostravské aglomerace (zajistí sekretariát RSK)
2. setkání PS: 25. května od 13:00 hod

Zapsala: Denisa Toráčová

Datum:
27.4.2015

