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Moravskoslezský kraj úspěšně dokončí hospodářskou transformaci, vrátí se
mezi hlavní rozvojové póly České republiky a stane se lídrem v zelených
technologiích.

Budeme krajem, ve kterém lidé zůstávají nebo kam se vracejí, protože jsou
zde příznivé podmínky pro kvalitní život. V centru s pulzující a atraktivní
metropolí Ostravou, s mimořádnou koncentrací obyvatel a svébytnou
kulturou v pestré paletě měst a obcí kraje, s územím plným udržované
zeleně a kvalitního veřejného prostoru, lemovaným malebnými Beskydami a
Jeseníky, které jsou rychle a pohodlně přístupné pro obyvatele
i návštěvníky kraje.

Jsme kraj, který ctí svou průmyslovou historii a dovede ji zhodnotit chytrým
propojením moderních technologií a vzdělaných lidí. Kraj, který nabízí
mimořádné příležitosti pro všechny, kteří přiloží ruce, hlavu i srdce ke
společnému dílu. Kraj, který nabízí důstojné podmínky pro ty, kteří svou
hlavní práci pro společnost již odvedli a chtějí si užívat zasloužený
odpočinek.

Kraj, který není na okraji, ale naopak v centru silného, dopravně
propojeného a spolupracujícího středoevropského regionu s přilehlými
oblastmi Polska a Slovenska.

Tuto novou energii chceme vnést do našeho kraje s následujícím
koaličním programem na volební období 2020 až 2024 i s výhledem
na další léta.



PRIORITY A CÍLE
na roky 2020 až 2024
a DOPADY do roku 2028



ZDRAVĚJŠÍ
KRAJ

• Budeme usilovat o zajištění dostatečného počtu kvalifikovaného
zdravotnického personálu, rozvoj potřebných odvětví zdravotní
péče i špičkových specializovaných pracovišť v každé krajské
nemocnici.

• Posílíme síť kvalitních zdravotnických služeb a budeme
pokračovat v modernizaci lékařské přístrojové techniky tak,
aby bylo pružně reagováno na nenadálé situace ovlivňující
zdraví občanů.

• Budeme dále rozvíjet digitalizaci zdravotnictví a telemedicínu –
zapojením pacientů do sdílení dat s lékaři k urychlení péče
v akutních případech.

• Zaměříme se na podporu duševního zdraví občanů kraje.

• Budeme pokračovat v modernizaci Zdravotnické záchranné
služby Moravskoslezského kraje nad rámec základních
zákonných požadavků tak, abychom vytvořili ty nejpříznivější
podmínky pro zachování bezpečí našich občanů.

Dostaneme se mezi 3 nejlepší kraje v kvalitě zdravotních služeb a
spokojenosti pacientů.

DO 2028



ATRAKTIVNĚJŠÍ
KRAJ

• Budeme nadále podporovat rozvoj periferních částí kraje –
například Bruntálska a Vítkovska.

• Ve spolupráci se státem a obcemi proměníme pohornickou
krajinu Karvinska na atraktivní území k životu i návštěvě.

• Vytvoříme předpoklady pro digitalizaci územních a stavebních
řízení.

• Využijeme naplno turistický potenciál kraje a rozložíme zátěž
zapojením doposud méně navštěvovaných oblastí. Využijeme
k tomu služby společnosti MS Tourism a ostatních turistických
a zájmových organizací.

Získáme pověst místa skvěle vybaveného pro aktivní život obyvatel i
jako lákavého turistického cíle.

DO 2028



BOHATŠÍ
KRAJ

• Budeme pokračovat v odpovědném a transparentním
hospodaření s prostředky kraje.

• Připravíme a ve spolupráci s ostatními kraji projednáme
spravedlivé narovnání rozpočtového určení daní.

• Budeme spolupracovat se soukromým i veřejným sektorem
na rozvojových projektech kraje a posílíme tak dynamiku
rozvojových investic.

• Pro rozvojové a strategické projekty využijeme v maximální
míře financování z evropských fondů a jiných zdrojů a zajistíme
dostatečné vlastní zdroje pro spolufinancování užitečných
a strategických projektů kraje.

• Budeme pokračovat v realizaci projektů, které přispějí
k dosažení provozních úspor.

• Zajistíme rozvoj průmyslové zóny Mošnov a Letiště Leoše
Janáčka Ostrava jako velkého mezinárodního logistického
centra.

Budeme finančně zajištěným krajem s posílenou dynamikou rozvojových
investic.

DO 2028



BEZPEČNĚJŠÍ
KRAJ

• Budeme pokračovat v budování systému moderních
integrovaných výjezdových center a v podpoře jednotlivých
složek Integrovaného záchranného systému.

• Vytvoříme ještě lepší podmínky pro efektivní zvládání krizových
situací.

• Komplexně podpoříme jak akceschopnost, tak komunitní přesah
působení dobrovolných hasičů, a to zejména s ohledem
na výchovu další generace.

Budeme národním lídrem v bezpečnostní infrastruktuře, která efektivně
čelí současným i novým bezpečnostním hrozbám.

DO 2028



MOBILNĚJŠÍ
KRAJ

• S využitím aktualizované Bílé knihy rozvoje dopravní infrastruktury
MSK budeme pokračovat v dostavbě chybějících obchvatů měst.

• Zvýšíme bezpečnost na komunikacích zejména využitím pasivních
prvků ochrany před zvěří nebo instalací nových úseků svodidel
s ochranným pásem pro motorkáře.

• Zrychlíme a zefektivníme hromadnou dopravu, zvýšíme také pohodlí
cestujících.

• Zlepšíme dopravní dostupnost odlehlých území kraje.

• Snížíme emise CO2 a dalších nebezpečných látek v dopravě.

• Podpoříme výstavbu nových cyklostezek.

• Budeme pilotním krajem v zavádění vodíku jako alternativního paliva.

• Ve spolupráci s ŘSD a Ministerstvem dopravy pokročíme
k urychlenému zprovoznění všech významných dopravních staveb
na území našeho kraje.

• Rekonstrukce mostů budeme navrhovat s využitím místních firem
dotčených útlumem OKD.

• Zahájíme stavbu vysokorychlostní železniční tratě a elektrifikaci
klíčových traťových úseků Beskydského okruhu.

Budeme dobře propojeným krajem, jehož obyvatelé se i z okrajových
částí dopraví do krajské metropole Ostravy do hodiny jízdy veřejnou
nebo individuální dopravou.

DO 2028



ČISTĚJŠÍ A CHYTŘEJŠÍ 
PRŮMYSLOVÝ KRAJ

• Využijeme výhody nových IT technologií a konceptu Smart region pro
zkvalitnění života obyvatel kraje s důrazem na zásadní zvýšení rychlosti
internetového připojení pro každého občana, firmu či organizaci.

• Snížíme podíl znečištění ovzduší z lokálních domácích topenišť a zamezíme
zvyšování počtu lokálních topenišť při změnách v sítích centrálního
zásobování teplem.

• Podnikneme proaktivní kroky k řešení nakládání s odpady v kraji s cílem
předcházet jejich vzniku. Tím zabráníme zbytečnému skládkování nebo
spalování netříděného odpadu.

• Energeticky a materiálově využitelný odpad nebudeme ukládat na skládkách,
ale co nejefektivněji a ekologicky ho využijeme.

• Budeme komplexně řešit problematiku adaptace na klimatickou změnu
a problémy v oblasti sucha, povodní, vln veder nebo extrémních
meteorologických jevů ve městech a venkovské krajině.

• Podpoříme přeměnu energetického mixu kraje od uhlí k čisté energii
a obnovitelným zdrojům za pomoci Moravskoslezského energetického centra
coby veřejného energetického garanta.

• Budeme rozvíjet koncept vodíkového regionu s využitím vodíkových
technologií v dopravě, energetice či bydlení.

Překonáme image uhelného kraje s mimořádně znečištěným ovzduším
a postupně transformujeme energetický mix na čistější zdroje s využitím
obnovitelných zdrojů, odpadů, plynu a vodíku.

DO 2028



VZDĚLANĚJŠÍ
KRAJ

• Podpoříme připravenost absolventů škol pro trh práce.

• Budeme pokračovat v propojování vzdělávání s reálnou praxí, obory
požadované trhem práce budeme nadále podporovat stipendii
a propagační kampaní.

• Zaměříme se na technické, digitální a jazykové kompetence žáků škol
i dospělé populace v rámci počátečního vzdělávání a celoživotního
učení.

• Umožníme prohloubení jazykových znalostí žáků středních škol
i učitelů podporou rodilých mluvčích ve školách, vzděláváním
i jazykovými stážemi učitelů a dalšími aktivitami.

• V oblasti sportu zaměříme podporu na krajské akademie
a na projekty přesahující hranice jednotlivých obcí.

• Budeme i nadále zvyšovat podíl obyvatel kraje s vysokoškolským
vzděláním a podíl absolventů škol, kteří budou vybaveni příslušnými
kompetencemi a motivováni k samostatnému podnikání.

• Vybudujeme volnočasové parky u krajských středních škol
a otevřeme jejich areály veřejnosti.

Chceme být nejlepším krajem ve zvyšování kvality vzdělávání a v jeho
propojování s praxí.

DO 2028



KULTURNĚJŠÍ
KRAJ

• Podpoříme obnovu památek a jejich aktivní využívání k rozvoji
kultury na celém území kraje.

• Začneme budovat nový komplexní kulturní ekosystém
na následujících pilířích:

o živá a neživá kultura,

o kreativní kultura,

o digitalizace v kultuře,

o kulturní turismus,

o edukace v kultuře.

• Využijeme moderní urbanismus k rozvoji území kraje. Chceme,
aby budovy krajských kulturních institucí měly architektonickou
kvalitu.

Moravskoslezský kraj bude viditelným a pozitivně vnímaným místem na
mapě Evropy, jehož úspěch bude založen na vysoké kvalitě života,
osobitosti, kulturní identitě a jeho kreativní a podnikatelské živosti.

DO 2028



SOUDRŽNĚJŠÍ
KRAJ

• Dále zefektivníme síť kvalitních sociálních služeb reagujících
na měnící se potřeby kraje a nenadálé situace ovlivňující
bezpečnost a zdraví občanů, a to s důrazem na služby
poskytované v přirozeném prostředí klientů.

• Vybudujeme nové a zrekonstruujeme stávající objekty
pobytových sociálních služeb.

• Budeme prosazovat aktivní přístup ke stárnutí s podporou
mezigeneračního soužití a dobrovolnictví.

• Budeme dále rozvíjet program Senior pasů a Rodinných pasů
pro aktivní trávení volného času.

Budeme i nadále patřit k nejlepším krajům v kvalitě a dostupnosti
sociálních služeb pro občany kraje.

DO 2028



PODNIKAVĚJŠÍ 
A ZAMĚSTNANĚJŠÍ KRAJ

• Pokračujeme v realizaci programu RE:START a v zapojení do Platformy pro
uhelné regiony v transformaci.

• Vytvoříme Plán spravedlivé územní transformace, k jeho realizaci zajistíme
a efektivně využijeme veškeré dostupné evropské i domácí finanční zdroje.

• Nabídneme a využijeme služby MSIC - Moravskoslezského inovačního centra
Ostrava ke zvýšení podílu mladých lidí, kteří zahájí vlastní podnikání,
k podpoře růstu malých a středních firem se sídlem v kraji a k růstu exportu
firem z kraje nad průměr České republiky.

• Nabídkou kompetentních a motivovaných zaměstnanců posílíme atraktivitu
kraje pro investory, přispějeme ke zlepšení nabídky dobře placených míst
a k růstu průměrné mzdy.

• Zvýšíme podíl kraje na veřejných výdajích na výzkum a vývoj.

• Propojíme aktivity kraje s obcemi, s krajskou agenturou MSID -
Moravskoslezské investice a development a se státním podnikem DIAMO
vytvoříme příznivé podmínky pro zapojení soukromých i veřejných investic do
obnovy území po ukončení těžby černého uhlí.

• Podpoříme a využijeme služby Moravskoslezského paktu zaměstnanosti ke
zlepšení připravenosti absolventů, kteří vstupují na trh práce, a k lepšímu
využití osobního potenciálu a odpovídajícího pracovního uplatnění obyvatel.

Posuneme se mezi 3 nejlepší kraje v ČR (mimo Prahu) v ekonomické
výkonnosti a podnikavosti. Dostaneme kraj mezi TOP 10 regionů střední
a východní Evropy podle dynamiky růstu tzv. znalostní ekonomiky.

DO 2028



Moravskoslezský kraj
28. října 117, 702 18 Ostrava

Telefon: +420 595 622 222
Fax: +420 595 622 126

IČ: 70890692, DIČ: CZ70890692

VIZE 2030
koaliční program pro Moravskoslezský kraj

www.msk.cz/vize2030/


