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Úvodní informace

1.Úvod

� Společnost EEIP, a.s. vypracovala následující analýzu na základě dat 
poskytnutých Magistrátem města Ostravy a dále z dat veřejně 
dostupných. Informace obsažené v této části analýzy jsou spíše úvahami 
zpracovatele a mají sloužit výhradně jako podkladová data  pro 
zpracování klíčové části tohoto projektu, tj. návrhů opatření pro posílení 
konkurenceschopnosti města Ostravy v období 2012-2020.
� Vzhledem k tomu, že se jedná o data a informace poskytnuté 
Magistrátem města Ostravy a data z veřejně dostupných zdrojů, 
společnost EEIP, a.s. neodpovídá za jejich správnost a úplnost ani za 
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společnost EEIP, a.s. neodpovídá za jejich správnost a úplnost ani za 
případné škody vzniklé využitím této analýzy k jinému účelu než k jakému 
byla určena.  
� Předkládaná analýza nemá zejména sloužit jako podklad pro investiční 
rozhodování, právní analýza nebo zdroj statistických dat. Závěry této 
analýzy jsou předběžné a pro finální rozhodnutí je třeba provést 
důkladnou ekonomickou a právní analýzu dané věci. 



Struktura studie a přístup EEIP

1.Úvod

1. Úvod

1. Životní prostředí

2. Vzdělávání

3. Doprava

I. Inovace pro 
zdravou a čistou 

Ostravu

Zdroj: EEIP
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2. Analytická část



Ostrava  = centrum nejrychleji rostoucího regionu České republiky

1.Úvod

7. Řízení a 
správa města

1. Územní 
rozvoj

2. Rozvoj 
lidských zdrojů 

3. Hospodářský 
rozvoj

4. Kvalita života

Pyramida 
konkurenceschopnosti 
Ostravy 

…je v souladu s vizí 
Ostravy i strategickým  
plánem rozvoje města 
Ostravy 2009-2015

Zdroj: EEIP
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5. Doprava a 
technická 

infrastruktura

6. Životní 
prostředí

Prioritní oblasti 
rozvoje Ostravy

Ostravy 2009-2015
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Problematika průmyslu a životního prostředí

Ostrava bez 

Odchod průmyslu

Nezaměstnanost

Nižší příjmy

Nemocnost

Znečištění

Nižší 
konkurenceschopnost
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2. Specifika Ostravy
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Projekt se zaměřuje na nalezení 
konkrétního řešení pro problém, 
který nejsilněji ohrožuje 
konkurenceschopnost Ostravska –
na životní prostředí

Projekt staví do jednoty zájmy 
průmyslu a Ostravska

Projekt má vysoký komerční 
potenciál s výhledem zajištění trvalé 
finanční udržitelnosti

Jádro projektu – klastr 
pro VVaI v oblasti 
čistých technologií pro 
průmysl, jejich aplikace 
a následný export



2. Specifika Ostravy

Struktura zdrojů znečištění polétavého prachu v Ostravě (2007)

0,4%

6,1%
5,8%

Zvláště velké a velké 
zdroje

Střední zdroje

Téměř 90 % tuhých látek v 
ovzduší pochází od velkých 
a středních stacionárních 
zdrojů.
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87,8%

Lokální topeniště

Doprava

Zdroj: ČHMÚ (2010), Zdravotní ústav se sídlem v 
Ostravě (2008-2009),

Cca 12 % připadá na 
lokální topeniště a dopravu. 
Možnost redukce- plynové 
vytápění, redukce dopravy 
v Ostravě, ekologické 
autobusy apod..



Ostrava má na čem stavět: Dolní oblast Vítkovice (aktivní 
zapojení podnikatelů do rozvoje města)

Propojení vědy, vzdělávání, 
techniky a průmyslu

Zapojení technologických 
památek do života města

Posílení zájmu veřejnosti a 
zejména studentů o techniku

Svět techniky

� Vědecko-technologické centrum přímo 
v srdci technologické národní kulturní 
památky Dolní oblast Vítkovice

� Zatraktivnění technických oborů pro 
studenty  díky interaktivní expozici

� Propojení ostravské průmyslové 
minulosti s technologickou 
budoucností

Multifunkční aula v  plynojemu

� Vytvoření multifunkční auly v 
prostorách průmyslového plynojemu

2. Specifika Ostravy
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zejména studentů o techniku

Moderní interaktivní expozice

Zdroj: Web Dolní oblast Vítkovice a 
související internetové stránky

budoucností
� Centrum pro setkávání a rozvoj 

mladých talentů
� Provázání na ostravské vysoké školy
� Moderní koncept propojení vědy a 

techniky s kulturou, architekturou 
apod. k vytvoření jádra pro budování 
knowledge city

Energetická ústředna a vysoká pec č.1 

� Expozice pro seznámení se s výrobou 
železa a interaktivní projekt pro 
seznámení se s technikou



Ostrava má na čem stavět: IT4 Innovations 

2. Specifika Ostravy
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Zdroj: http://www.it4i.cz/



Obsah

Úvod1.

3. Tři osy konkurenceschopnosti Ostravy

Inovace pro zdravou a čistou Ostravu3.1

2. Specifika Ostravy

|  Strana 11

4. Závěry a doporučení

3.2 IT4Innovations Ostrava

3.3 Ostrava mezinárodní



Předpoklady – synergická průřezová opatření

� Ostrava uskutečňuje řadu opatření a projektů pro zlepšení 
situace v jednotlivých pilířích

� Projekty a opatření prováděné a připravované Ostravou jsou 
na úrovni ČR mnohdy velmi progresivní, překračující 
průměrnou aktivitu větších českých měst; viz projekt NOVÉ 
VÍTKOVICE.

V návaznosti na uvedené
předpoklady byly vybrány 
3 programové osy, které 

3. Tři osy konkurenceschopnosti
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� Základem pro strategické plány rozvoje Ostravska i pro 
přípravu oblastí pro intervenci z evropských fondů by mělo 
být hledání synergií mezi jednotlivými projekty k dosažení 
maximálních efektů napříč všemi rozvojovými pilíři

� Implementace průřezových opatření napříč řadou 
intervenčních oblastí je moderním přístupem k rozvoji 
vyspělých měst v Západní Evropě 

3 programové osy, které 
v maximální míře kladou 
důraz na využití již existujících
ostravských projektů.



Průřezová opatření – tvorba klastrů, získávání investic
a zvyšování konkurenceschopnosti

Co činí region či 
oblast atraktivní pro 
investory?

Co je potřeba k dosažení kvalitního ekonomického a 
investičního prostředí?

� Kvalitní ekonomický ekosystém pro podnikání a 
investice

�Jak mohou přispět veřejné organizace?

3. Tři osy konkurenceschopnosti
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investory?
� Rozvíjet následující klíčové faktory:

� Podpora klastrů a inovací 

� Kreativní inkubátory a platformy pro výměny 
myšlenek

� Networking velkých a malých podniků, českých i 
zahraničních, kreativních a průmyslových

� Přístup k finančním prostředků, venture kapitálu aj.

� Právní a obchodní podmínky



Průřezové projekty - přehled

IT4Innovations Ostrava

I. Životní prostředí a kvalita 
života

II. Vzdělávání

Inovace pro zdravou a 
čistou Ostravu

Ostrava mezinárodní

ICT for envirom. sciences
and creativity , Floreon

Informatika pro děti, open 
labs, digital campus

Urbanistické, technologické 
a medicínské projekty 

Interdisciplinární výzkum, 
technika do škol – interaktivní 
expozice DO Vítkovice

Stáže a zahraniční výměny, 
Progres 3, Svět techniky

Atrakce pro turismus a 
kultura – technické památky

3. Tři osy konkurenceschopnosti

III. Doprava a infrastruktura

IV. Zaměstnatelnost

V. Sociální inkluze

VI. Inovace

e-commerce, CNG, dopravní 
telematika (Rodos) 

Interdisciplinarita vzdělávání, 
IT gramotnosti, teleworking

eInclusion programy –
menšiny a senioři

IT aplikace: nové materiály, 
farmacie, lékařství, sofist. 
strojírenství, nanotechnologie
podpora inovačního systému 
(inspirace JIC) 

expozice DO Vítkovice

Udržitelná doprava 
(materiály, nové technologie)

Město atraktivní pro 
kvalifikovanou pracovní sílu

Komunitní projekty 
ozeleňování a zdraví

VVaI – clean coal tech –
exportní klastr;
Investiční inovační projekty 
(například Nové Vítkovice)

Posílení turismu – DO 
Vítkovic, vytíženost letiště

Zvýšení jazykové 
vybavenosti, export

Mezinárodní projekty pro 
menšiny - spolupráce

Internacionalizace podnikání 
a spolupráce s VVaI;
akademická mobilita a talent 
pool; Centra excelence pro 
průmysl
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Průřezová opatření a konkurenceschopnost

Základní principy –
vztah 
konkurenceschopnosti 

Principy průřezových opatření:

� Využít projekty, které již na Ostravsku byly nebo jsou 
realizovány

� Zapojení podnikatelské sféry k zajištění dlouhodobé 
finanční udržitelnosti projektů (i bez intervencí)

3. Tři osy konkurenceschopnosti
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konkurenceschopnosti 
a průřezových 
projektů

� Nastavení jednotlivých aspektů projektů tak, aby je bylo 
možné rozvíjet s využitím intervencí z EU fondů (mj. 
2014+)

� Zapojení veřejnosti – projekty nevznikají izolovaně od života 
ve městě, což přispívá k jejich širší podpoře ze strany 
veřejnosti

� Měřitelnost celkových výsledků jednotlivých projektů

� Možnost realizovat jednotlivé prvky projektu po částech



Porovnání průřezových projektů – míra rozpracování

IT4Innovations 
Ostrava

Míra rozpracování: 
• Nejpodstatnější část projektu je již rozpracována – jde o získání centra excelence IT4Innovations–

supercomputing pro Ostravu
• Nyní je třeba navázat na možnosti centra excelence IT4 Innovation, huby pro vznik klastrů vycházejících z 

možností a technologií založených na supercomputingu (zejména aplikace pro průmysl)
• Zároveň je třeba využít i pozitivní externality pro běžnou populaci Ostravska (informatika ve školách, open labs

pro středoškoláky, e-Commerce a web-design, cloud služby pro MSP apod.), elektronická a digitální kultura –
propojení na projekt Světa techniky a interaktivní výstavy techniky, vědy a průmyslu v Dolní oblasti Vítkovic

Inspirace: Supercomputing center  v Pittsburgu (25 let rozvoje),  Tianjin (2 roky rozvoje), Barcelona (5 let rozvoje)

Míra rozpracování:
• Nový projekt, reaguje na dlouhodobý, zhoršující se problém Ostravska, který v současné době ve zvýšené míře 

3. Tři osy konkurenceschopnosti
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Inovace pro 
zdravou a čistou 
Ostravu

Ostrava 
mezinárodní

• Nový projekt, reaguje na dlouhodobý, zhoršující se problém Ostravska, který v současné době ve zvýšené míře 
ohrožuje konkurenceschopnost celé oblasti

• Z části staví na úsilí města o zlepšení životního prostředí  a výzkum realizovaný na ostravských vysokých 
školách a na iniciativách podniků – např. budování parků, ozeleňování, podpora zdravotnických zařízení, 
regenerace průmyslových oblastí, ale výrazně jej rozšiřuje a obohacuje o synergické prvky

• Jádrem projektu by měla být Public-Private Initiative, zaměřená třemi směry: 1) omezení negativních dopadů 
znečištění ovzduší na Ostravsku; 2) rozvoj , aplikace a export nových technologií pro nákladově efektivní 
snižování dopadu průmyslu a dopravy na životní prostředí a ovzduší; 3) výzkum dopadů znečištění ovzduší na 
lidské zdraví a prostředky zmírnění následků

Inspirace: Zürich CleanTech klastr, Innovative Silesian Cluster of Clean Coal Technologies (Katowice), Clean
Transportation Initiative (Los Angeles)
Míra rozpracování:
• Zčásti staví na stávajícím networkingu, rozvojových zónách pro zahraniční investory a institucích Ostravy, 

nicméně dává jim dodatečný obsah, zvýší využití a povědomí o nových ostravských projektech – Dolní oblast 
Vítkovice, Nová Karolina, Černá louka…

• Partnerství s dalšími těžebními a průmyslovými městy v různých stádiích rozvoje (Mining Cities Network)
Inspirace: Clusnet EU project, World Energy Cities Partnership



Zdroje pro financování, rozvoj a dlouhodobou udržitelnost 
průřezových projektů

Každý projekt může 
využívat 4 základní 
zdroje financování:
1. Soukromé 

investice
2. Nákupy, dotace, čas

V
lo

že
né

 z
dr

oj
e 

fin
an

co
vá

ní

Soukromé zdroje

Veřejné zdroje

Zaměření intervencí EU 
fondů na globální cíl 1 –
konkurenceschopná a 
inovační ekonomika

Přechod na intervence dle globálních cílů 2 -5 
(vzdělávání, regionální rozvoj, zaměstnanost a 
sociální inkluze a efektivní veřejná správa) 

3. Tři osy konkurenceschopnosti
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2. Nákupy, dotace, 
služby a investice 
od města (popř. 
kraje)

3. Nákupy, dotace, 
služby a investice 
od státu

4. Zahraniční zdroje 
prostředků 

čas

V
lo

že
né

 z
dr

oj
e 

fin
an

co
vá

ní

1. Fáze projektu:
Vysoká potřeba podpory z 
veřejných zdrojů
Klíčové aktivity města/kraje:
• Nákup řešení z oblasti VVaI

pro Ostravu (využití jako 
referenční projekt)

• Podpora při získávání 
prostředků ze zahraničí

• Podpora při budování 
infrastruktury a lidských 
zdrojů

• Exportní podpora a 
získávání investic

2. Fáze projektu:
Podpora z veřejných zdrojů 
ustupuje soukromým 
investicím
Klíčové aktivity města/kraje:
• Podpora start-upů, spin-offů

a podnikatelství
• Nákup řešení pro město/kraj 

k rozšíření aktivit projektu
• Podpora při získávání 

prostředků ze zahraničí
• Podpora marketingu 

projektu
• Exportní podpora a 

získávání investic

3. Fáze projektu:
Veřejné zdroje se soustředí 
pouze na rozšíření pozitivních 
dopadů projektu ve 
městě/regionu
Klíčové aktivity města/kraje:
• Propojení projektu se všemi 

stupni vzdělávacího 
systému

• Posílení vazeb mezi 
projektem a městem 
(kultura, sociální inkluze)

• Podpora start-upů a spin-
offů v navazujících 
odvětvích



Struktura studie a přístup EEIP

1. Úvod

1. Životní prostředí

2. Vzdělávání

3. Doprava

I. Inovace pro 
zdravou a čistou 

Ostravu

3. Tři osy konkurenceschopnosti

Zdroj: EEIP
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Osa I - Inovace pro zdravou a čistou Ostravu

� Současné problémy:
� kvalita ovzduší, staré ekologické zátěže, nezaměstnanost, odliv kvalifikované pracovní síly po

ukončení vzdělání

� Konflikt zájmu: nezaměstnanost × životní prostředí
� Těžký průmysl je hlavním zdrojem špatného životního prostředí, zaujímá velkou část

pracovního trhu, což způsobuje odliv kvalifikované pracovní síly. Zároveň je ale podstatným
zaměstnavatelem a při jeho odchodu by došlo ke skokovému zvýšení nezaměstnanosti.

� Východisko: Inovace pro zdravou a čistou Ostravu

Inovace pro zdravou a 
čistou Ostravu by měly 
v čase zajistit zvýšení 
konkurenceschopnosti 

3. Tři osy konkurenceschopnosti
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� Východisko: Inovace pro zdravou a čistou Ostravu
� VVaI – aplikace inovací pro zlepšení životního prostředí v Ostravě zaměřené na průmyslové

zdroje a čisté technologie, prevenci znečištění, materiály typu TX Active…

� Eko průmysl – související projekty zaměřené na vznik/rozvoj podniků s ekologickým aspektem,
ekologizace výroby (jako konkurenční výhoda aj.)

� Eko kultura – projekty městské zeleně, energetické úspory, recyklace, sport a zdraví…

� Eko doprava – aplikace čistých řešení pro dopravu

� Cíl: knowledge city s vazbou na industriální tradici
� Vzdělanostní ekonomika s velkým podílem VVaI vytváří největší přidanou hodnotu v řetězci

výroby.

� Příklad města řešícího obdobný problém: Chicago (USA)

� Další příklady: Zurich CleanTech, ReTech (Německo)

konkurenceschopnosti 
průmyslu, snížení 
nezaměstnanosti a 
zlepšení životního 
prostředí.



Osa I - Inovace pro zdravou a čistou Ostravu

Technika do škol 

Cyklostezky

Kultura odpovědnosti a 
ohleduplnosti k ŽP

Komunitní projekty-
ozeleňování, zdraví

Inovace pro 

Výsadba rostlin a 
stromů

Vznik lékařské fakulty

Sportovní 
infrastruktura

Ekologické autobusy, 
trolejbusy, automobily

Pobídková strategie orientovaná 
na eko firmy s vysokou přidanou 
hodnotou

Nové technologie

Udržitelnost 
projektů-
financování z 
veřejných i 
soukromých zdrojů

ITS
Akvizice talentů

Kultura do ulic

3. Tři osy konkurenceschopnosti
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VVaI spolupráce

Inovace pro 
zdravou a 
čistou Ostravu

Výzkum v oblasti 
respiračních chorob

Zlepšování
zdraví 
obyvatel

Odsiřovací 
technologie

Clean coal
tech

Spolupráce klastrů
Financování- venture capital, 
seed fund pro inovace v clean
coal tech

infrastrukturahodnotou

Postupná 
restrukturalizace 
průmyslu

Clean coal tech pro 
export

Patenty

microfinance

Micro půjčky

Recruitment

Příprava na export

Monitoring zdraví

Zelené domy

Regenerace brownfields



Osa I  - napojení na celostátní strategie

� Vazba na projekty 2-09 (Státní energetická koncepce), 5-22 (vysoké školství), 5-
23 (změny obsahu vzdělávání), 7-32 (realizace pilotního Seed fondu), 8-33 
(zlepšování podnikatelského prostředí), 8-34 (služby pro rozvoj podnikání), 8-35 
(služby pro inovační podnikání), 8-36 (intenzivnější využívání polohové renty), 8-
37 (podpora aktivní samoregulace), 9-39 (prostředí pro excelentní VaV), 9-40 
(rozvoj spolupráce a transferu znalostí mezi podnikovým a akademickým 
sektorem), 9-41 (rozvoj spolupráce mezi podniky), 9-42 (foresight a technologické 
oblasti strategického významu pro ekonomický růst ČR), 

� Rozvoj exportních klastrů a aliancí na regionální úrovni, využívání služeb 

Strategie mezinárodní 
konkurenceschopnosti

Exportní strategie

3. Tři osy konkurenceschopnosti
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� Rozvoj exportních klastrů a aliancí na regionální úrovni, využívání služeb 
zahraniční sítě pro identifikace vhodných cílových trhů a distribučních kanálů 
(včetně spolupráce s evropskou sítí Enterprise Europe Network), spolupráce s 
proexportními institucemi rozvoji internacionalizace podniků a rozvoj KIT, 
spolupráce VaVI na rozvoji competitive intelligence, využívání služeb pro export 
technologií a know-how (Born global program, popřípadě High Value Opportunity 
Program), podpora začínajících exportérů (zejména start-upy)

� Prioritní osa rozvoj spolupráce pro transfer znalostí mezi podnikovým a 
akademickým sektorem, Prioritní osa inovační podnikání

� V první fázi projektu zejména globální cíl 1 – konkurenceschopná a inovačně 
založená ekonomika, v dalších fázích i globální cíle 2 (sociální inkluze) a 4 
(kvalitní kulturní prostředí, služby a infrastruktura pro život, práci a návštěvu)

Exportní strategie

Národní inovační 
strategie

Kohezní politika a EU 
fondy 2014+



Osa I - příklad implementace projektu

Inovace pro 
zdravou a 

Soukromé investice do vývoje 
aplikovaného řešení pro snížení 
dopadů průmyslu na ŽP na 
Ostravsku

Investice města do projektu 
(kapitálový vstup do projektu) 

VVaI na ostravských vysokých 
školách a referenční aplikace 
projektu v podílejících se 
podnicích

Spin-off řešení 
– technologie 
do 

Export řešení do zemí s 
obdobným problémem

3. Tři osy konkurenceschopnosti
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� Přínosy pro město v podobě posílení VVaI, zaměstnanosti a daňových výnosů
� Zlepšení ŽP a související zvýšení konkurenceschopnosti Ostravska 
� Získání prostředků na financování dalších rozvojových aktivit

zdravou a 
čistou OstravuPřípadné další zdroje (dotace –

kraj, stát, zahraniční grant aj.)

do 
samostatné 
společnosti

Exit města –
odprodej 

podílu  

obdobným problémem



Osa I - zahraniční příklad (Chicago, USA)

HEVT – úspěšný spin-off  IIT

3. Tři osy konkurenceschopnosti
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Střešní zahrady – Chicago City Hall

Near North Apartments a vestavěné 
obnovitelné zdroje energie

Bike-friendly city

Design pro životní 
prostředí, chicagská 
občanská iniciativa

Solaris Synergy – Chicago Clean Tech 
Cluster – inovace v solární elektřině



Osa II - IT4Innovations Ostrava
� Současná situace:

� Získání centra excelence – vybudování superpočítačového centra v Ostravě

� Jak zajistit maximální využití centra a jeho pozitivní promítnutí do života
Ostravska

� Nutnost zajistit dlouhodobou udržitelnost centra a jeho další rozvoj

� Potřeba plně využít kapacity centra a zajistit jeho náplň atraktivními projekty, které přivedou do
Ostravy špičkové odborníky

� Využití kapacit centra pro rozvoj podnikání, včetně inovačních start-upů a spin-offů

IT4Innovations 
Ostrava jako nástroj 
podpory inovací v 
průmyslu a zvyšování 

3. Tři osy konkurenceschopnosti 5.3 IT4Innovations Ostrava
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� Využít pozitivní externality plynoucí z fungování centra pro život v Ostravě – zejména s
ohledem na vzdělávání a zlepšení trhu práce

� Východisko: Průřezový projekt IT4Innovations Ostrava
� VVaI – využití centra pro realizaci projektů pro podniky (simulace pro průmysl, včetně využití

pro projekt Inovace pro zdravou a čistou Ostravu), nákup inovací pro město, popřípadě kraj
(např. v oblasti měření znečištění nebo pro integrovanou dopravu), export služeb centra,
podpora podnikání využívajícího IT (např. vouchery na služby centra pro start-upy apod.)

� Vzdělávání a rozvoj pracovní síly – zvyšování IT gramotnosti obyvatelstva, eInclusion,
elektronická a digitální kultura

� Podpora rozvoje e-Comerce a logistiky

� Cíl: Centrum IT inovací pro průmysl
� Příklad města s rozvinutými využitím supercomputingu: Pittsburgh

průmyslu a zvyšování 
kvalifikace 
obyvatelstva



Osa II - IT4Innovations Ostrava

Propojení centra s 
městem –
intenzivnější pozitivní 
dopady pro 
konkurenceschopnost 
Ostravska

E-Commerce

Zvýšení IT gramotnosti, 
možnosti teleworking

eInclusion programy –
menšiny, ZTP a senioři

ICT for creativity –
audiovisual and digital arts

FLOREON

Multimediální technologie

Specializovaný monitoring 
životního prostředí

Web design, vizualizace jako 
obchod i umění

Kulturní a vzdělávací 
projekty pro menšiny s 
využitím ICT, 

3. Tři osy konkurenceschopnosti
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Ostravska

Zajištění udržitelnosti

Informatika pro děti, 

IT pro průmysl (VVaI, 
spolupráce s podniky)

Open labs, digital 
campus

využitím ICT, 

IT pro 
zpracování 
znalostí

Softcomputing

Architektury, 
sítě, protokoly

Výzkum materiálů pro 
průmysl 

Nanotechnologie

Competitive intelligence a 
simulace pro obchod

Posílení letecké přepravy 
a carga (logistika pro 
zásilkové obchody) 

Informační systémy pro 
dopravu



Osa II - zahraniční příklad (Pittsburgh, USA)

Monitoring znečištění moře ropnou skvrnou 
(XSEDE)Wood Street Galleries – kreativní využití IT 

Recaptcha – úspěšný spin-off 

3. Tři osy konkurenceschopnosti
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(XSEDE)Wood Street Galleries – kreativní využití IT 
pro umění

Přednášky a setkávání špičkových vědců

Vzdělávání v IT
Využití SCC pro kosmický výzkum



Osa III - Ostrava mezinárodní

� Současné problémy:
� Nízká úroveň mezinárodní spolupráce

� Možnosti zlepšení
� Ostrava jako mezinárodní město pro život

� Vyšší úroveň mezinárodní spolupráce v oblasti vědy a výzkumu

� Přilákání zahraničních investic

� Využití potenciálních možností exportu a internacionalizace

3. Tři osy konkurenceschopnosti
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� Cíl: Mezinárodní spolupráce na všech úrovních
� Propojení konceptu Ostravy jako mezinárodního města pro život s podporou

mezinárodního obchodu (FDI a export)

� Vytvoření podmínek pro přilákání cizinců s přidanou hodnotou (např. vědci)

� Vytvoření a podpora takových projektů, které přilákají zahraniční investice

� Podpora exportních podniků především na úrovni kontaktů se zahraničními trhy a
skrze přilákání pracovní síly na vysoké úrovni (i skrze vzdělávání)

� Východisko: Ostrava mezinárodní
� Inovace

� Vzdělanost

� Atraktivita Ostravy

Propojení Ostravy jako 
mezinárodního města 
pro život s podporou 
ekonomiky na 
mezinárodní úrovni



Osa III - Ostrava mezinárodní

Rozvoj letiště

Přilákáni zahraničních 
studentů

Vysílání českých 
studentů do zahraničí

Rozvoj turistiky
Mezinárodní 

spolupráce při 
zlepšování ŽP

Zaměstnatelnost 
obyvatel v 

mezinárodních a 
exportujících firmách

Zvyšování jazykové 
vybavenosti

Podpora 
exportovatelných 
inovací – pozitivní 
dopad na export a 
FDI

3. Tři osy konkurenceschopnosti
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OSTRAVA 
MEZINÁRODNÍ

Rozvoj letiště

Rozvoj přepravních a 
skladovacích kapacit 

-cargo

Ostrava jako centrum 
mezinárodního obchodu

Vytvoření podmínek pro 
zahraniční investice na 

inovační projekty

Městský partner pro 
export

Podpora spolupráce VVaI pro 
export

Zařazení Ostravy do 
mezinárodních výzkumných 

cílů

Přilákáni zahraničních 
vědcůOstravský výzkum 

na mezinárodní 
úrovni

Stáže pro absolventy 
v zemích BRIC



Osa III - zahraniční příklad (Monterrey, Mexiko)

Budovy ITESM v Monterrey

Aeroluz – úspěšný spin-off

3. Tři osy konkurenceschopnosti
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Důraz na technologie, ale i design a 
architekturu na ITESM

Budovy ITESM v Monterrey

Cíl mnoha zahraničních studentů
Moderní architektura a interaktivní 
kultura – Children‘s Museum

Parque Fundidora – průmyslové dědictví 
Monterrey přeměněné v relaxační zónu
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4. Závěry a doporučení

3.2 IT4Innovations Ostrava

3.3 Ostrava mezinárodní



Závěry

4. Závěry a doporučení

1) Ostrava má slibný potenciál se stát centrem nejrychleji rostoucího 
regionu České republiky a dobrý základ v podobě celé řady kvalitních 
dokončených či rozpracovaných rozvojových projektů. K dosažení 
úspěchu je však nutné projekty lépe propojit a využít jejich 
vzájemných synergií.

2) Již nyní probíhá v Ostravě několik slibných projektů podporující její 
konkurenceschopnost. Příkladem mohou být projekty IT4 
Innovations nebo Dolní oblast Vítkovice. 

3) Na Ostravsku působí řada silných, exportně orientovaných podniků, 

|  Strana 31

3) Na Ostravsku působí řada silných, exportně orientovaných podniků, 
což je dobrý základ pro globální konkurenceschopnost. Nicméně 
nelze usnout na vavřínech a je třeba tyto projekty dále rozvíjet a 
zachytit globální trendy.

4) Ostrava má v současnosti rozpracovánu celou řadu inspirujících 
projektů – v našich projektech navrhujeme, jak tuto infrastrukturu 
pro rozvoj naplnit a co nejlépe využít pro zvýšení 
konkurenceschopnosti města i regionu.

5) Identifikovali jsme tři osy konkurenceschopnosti Ostravy: Inovace 
pro zdravou a čistou Ostravu, IT4Innovations Ostrava a Ostrava 
mezinárodní. V rámci těchto os bylo následně doporučeno 
implementovat celkem 14 projektů. 



Doporučení – implementace 14 projektů v období 2012-2020

4. Závěry a doporučení

14 projektů pro naplnění 

Osa I Název projektové karty
I.1 Podpora exportovatelného výzkumu – klastry

I.2 Ekologizace dopravy

I.3 Ekokultura

I.4 Zlepšování zdraví obyvatel

I.5 Transformace hodnotových řetězců na 

Ostravsku

Osa II Název projektové karty

II.1 Digitální kultura
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14 projektů pro naplnění 
vize: Ostrava  = centrum 
nejrychleji rostoucího 
regionu České republiky

II.1 Digitální kultura

II.2 e-Inclusion programy

II.3 Přilákání investic do IT4 Innovations

II.4 Rozvoj IT podnikání

Osa III Název projektové karty

III.1 Vytvoření sítě partnerských měst a zemí 

za účelem obchodu, výzkumu a vzdělávání

III.2 Podpora malých exportérů

III.3 Kreativita, inovace, ochrana duševního 

vlastnictví

III.4 Talent pool a lidské zdroje



Prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc.
Garant projektu

michal.mejstrik@eeip.cz

PhDr. Petr Teplý, PhD.
Manažer projektu                
petr.teply@eeip.cz

Kontakty

Kontakty

EEIP, a.s.
Thunovská 12

118 00 Praha 1 – Staré Město

tel:   +420 224 232 754
fax:  +420 224 238 738

www.eeip.cz
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