Zápis z 1. setkání poradní skupiny
Vzdělanější a zaměstnanější region
Datum:

Místo:

20.4.2015 od 13:00 hod

KÚ MSK, Ostrava

Účastníci jednání – viz prezenční listina
Zápis:
Expert poradní skupiny p. Karásek zahájil 1. setkání PS, kdy informoval členy PS o hlavním tematickém
zaměření PS - oblast vzdělávání a zaměstnanosti. Cílem této platformy by mělo být zhodnocení zjištěné
absorpční kapacity a další případné definování potřeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti s vazbou na tvorbu
Regionálního akčního plánu pro území Moravskoslezského kraje a strategie Integrované územní investice pro
ostravskou aglomeraci. Dále p. Karásek vyzval přítomné k představení.
M. Šůstková (sekretariát RSK) představila novou platformu a nástroje pro programové období 2014-2020, tedy
Regionální stálou konferenci (RSK) a Regionální akční plán (RAP). RSK byla v MSK oficiálně ustanovena koncem
listopadu, zároveň zde schválila zřízení 4 poradních skupin RSK, které se budou podílet na zpracování tzv.
Regionálního akčního plánu 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 členů RSK. M. Šůstková informovala členy PS o průběžných výsledcích
mapování absorpční kapacity území, které bylo zahájeno v 2/2015 (s vazbou na mapování 2013/2014).
Zároveň byla zmíněna problematika krajských a místních akčních plánů, které by měly definovat potřeby
v oblasti regionálního školství.
Dále p. 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 druhé části expert PS p. Karásek představil dílčí výstupy ze setkání na Bílé, které se uskutečnilo na začátku
roku 2015. Výstupem těchto setkání je aktualizovaná Strategie MS Paktu na 2015 – 2023 a Integrovaný
program rozvoje zaměstnanosti a vzdělávání, což zároveň bude sloužit jako podklad pro práci poradní skupiny.
Dále představil návrh klíčových problémů a oblasti změn v rámci vzdělávání a zaměstnanosti k diskuzi. Po
diskuzi členů PS byly odsouhlaseny tyto klíčové problémy:
1.
2.
3.
4.
5.

Nedostatek kvalitních absolventů základních, středních a vysokých škol v technických a
řemeslných oborech.
Malá podnikavost a přetrvávající zaměstnanecká mentalita lidí žijících v MS kraji.
Nízká účast a malý zájem lidí v produktivním věku o celoživotní vzdělávání.
Nadprůměrná nezaměstnanost a vysoký počet lidí závislých na sociálních dávkách
Odliv lidí z MSK, zejména mladých a vzdělaných

Úkol:
Úkol na příští jednání:
-

-

Členové PS v týdnu od 27. dubna obdrží přehled strategických projektových záměrů, u kterých každý
člen PS zhodnotí projektový záměr s ohledem na významnost/dopad projektu (viz Metodika výběru
str. 10; financovatelnost a připravenost projektů bude zhodnocována až v druhé fázi)
Členové PS mají možnost dopsat nové projektové náměty
Cílem tohoto zhodnocení je zvážit, zda-li nechybí žádný vlajkový projekt
Termín příštího setkání: pondělí 18. května od 13:00 hod

Zapsala: Denisa Toráčová

Datum:
27.4.2015

