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Program konference byl zaměřen především na příhraniční
spolupráci v rámci „trianglu ČR−PL−SR“, tj. hospodářsky silných
regionů Slezského a Opolského vojvodství, Žilinského a Moravsko−
slezského kraje. V programu byly prezentovány a diskutovány
oblasti hospodářské spolupráce, investic, vědy, výzkumu a inovací,
obchodu a podnikání.
Cílem konference bylo představit a nabídnout ke vzájemné
efektivní spolupráci významné a úspěšné projekty a aktivity, které
mohou přispět k urychlení rozvoje celého hospodářského euro−
regionu (ESÚS) v podmínkách nové kohezní politiky Evropské
unie.
Účastníci konference IFO 2010 přijali následující závěry a dopo−
ručení:

A. Společné závěry a doporučení
 Konference IFO 2010 doporučuje podpořit vznik ESÚS (Evrop−

ské seskupení územní spolupráce) TRITIA jako nástroj eko−
nomického růstu a růstu konkurenceschopnosti jednotlivých
krajů i celého regionu ESÚS TRITIA.

 Prosazovat ESÚS TRITIA jako strategicky a hospodářsky

významný region EU vyznačující se dostupnými strategickými
surovinami, zejména černým uhlím, významnou hutní a oce−
lářskou základnou a navazujícím strojírenstvím, výrobou do−
pravní techniky, chemickým průmyslem, dřevařským a papíren−
ským průmyslem a řadou dalších i nových odvětví. Roste také
jeho význam jako středoevropského dopravního uzlu a má
značný potenciál v rekreačním a cestovním ruchu.

 Provázat politické aktivity v rámci partnerských regionů a po−

sílit mezinárodní spolupráci v rámci ESÚS TRITIA s cílem zvýšit
konkurenceschopnost jednotlivých regionů i celého ESÚS
TRITIA.

 Na politickou spolupráci ESÚS TRITIA navázat a zintenzivnit
hospodářskou spolupráci a hledat vhodné průsečíky spolu−
práce v obou segmentech.

 ESÚS TRITIA koncipovat jako hospodářskou bránu do tří zemí
ČR−PL−SR.

 Nadále podporovat a prosazovat kohezní politiku EU i po roce
2013.

 Připravit dlouhodobou strategii rozvoje jednotlivých regionů
a celého euroregionu TRITIA v prioritních oblastech.

B. Závěry a doporučení jednotlivých sekcí
1. sekce: Investice do rozvoje - projekty PPP, JESSICA
 Rozvíjet nové finanční mechanismy v rámci spolupráce veřej−
ného a soukromého sektoru.

 Podpořit aktivním způsobem rozpracování a vyhodnocení pilot−
ních projektů PPP v Moravskoslezském kraji k jejich realizaci.

 Vytvořit předpoklady ke zlepšení infrastrukturních služeb formou
PPP a tak napomoci cílům obsaženým ve Strategii Moravsko−
slezského kraje pro léta 2009 − 2016.

 Využít oblasti postižené průmyslovou činností pro lokalizaci

nových investic a vytvořit podmínky pro soulad mezi ochranou
krajiny a rozvojem podnikání.

2. Spolupráce univerzit, výzkum a inovace
 Zajistit podmínky pro mobilitu vědeckovýzkumných pracovníků
a studentů mezi univerzitami v našem euroregionu, podpořit
společné vzdělávání a vzájemnou výměnu studentů a pedago−
gů.

 Vytvářet strategická partnerství mezi univerzitami směrem k vy−
užití evropského výzkumného prostoru, nalézt témata exce−
lence ke společnému řešení, ucházet se o projekty v 7. a 8.
Rámcovém programu.

 Vytvořit podmínky pro založení fondu podpory aplikovaného vý−

 Vytvářet podmínky pro aktivní účast tuzemských firem při vý−

stavbě a dostavbě jaderných elektráren v ČR, zejména v jejich
primárních částech, pro využití neopakovatelné příležitosti,
posílení jejich know−how a aktualizovat reference s cílem toto
dále uplatňovat na světových trzích.

 Propagovat tuzemské jaderné strojírenství a další související
obory.

 Provést úvodní analýzu vlivů a příležitostí souvisejících s úvahou
výstavby nové jaderné elektrárny v Blahutovicích.

zkumu ze zdrojů soukromých firem k efektivnímu využití ino−
vačního potenciálu univerzit hospodářskou sférou.

 Prosazovat legislativní změny v oblasti daní k efektivnímu vy−
užití nepřímých nástrojů podpory VaV.

 Využít potenciálu konferencí, workshopů a výsledků technic−
kých diskuzí jako zdrojů nových myšlenek pro efektivní spo−
lupráci.

 Rozvíjet rovnocenná a vzájemně výhodná partnerství založená
na osobních kontaktech.

 Pro posílení konkurenceschopnosti ČR a regionů je klíčový

efektivní výzkum, vývoj a inovace, iniciovaný zejména podni−
katelskými subjekty a řešený ve spolupráci podnikatelský
subjekt − vysoké školy − výzkumné a vývojové organizace,
podporovaný státem. Předpokládá se přitom zvýšení erudice
vysokoškolských pedagogů a následně i kvality absolventů VŠ.

 Základní výzkum by měl být v ČR redukován a koncentrován na

ekonomicky únosnou a v praxi potřebnou míru s tím, že jeho
podstatná část bude soustředěna do evropského výzkumného
prostoru. Praktické posilování konkurenceschopnosti EU a člen−
ských zemí vhodným způsobem provázat se systémem
národního vzdělávání aplikovaného výzkumu.

3. Hospodářská spolupráce, jaderná energetika příležitost k rozvoji
Prakticky celé území ESÚS TRITIA je poznamenáno zhoršeným
životním prostředím, zejména pak zhoršeným ovzduším, což je
především dáno vysokou koncentrací znečišťovatelů v území.
Problém je nezbytné řešit komplexně u všech rozhodujících zne−
čišťovatelů, tj. průmysl a energetika, doprava, lokální topeniště
a přeshraniční vlivy. Z toho důvodu je žádoucí přehodnotit celou
energetiku a posílit ji novým čistým zdrojem, například jadernou
elektrárnou v Blahutovicích s vyvedením tepla do vybraných obyt−
ných aglomerací Moravskoslezského, případně i Olomouckého
kraje.

 Provést analýzu existujících dohod o spolupráci velkých měst
a regionů v rámci ESÚS TRITIA se zahraničím, tyto vyhodnotit
a zaměřit je k cílům rozvoje hospodářské spolupráce a zvýšení
exportu.

 Návazně na bod 2 připravit a uzavřít dohody o konkrétní spo−

lupráci mezi podnikatelskými uskupeními, zejména hospo−
dářskými komorami.

 Výrazně zefektivnit ekonomickou diplomacii ČR s cílem zvýšit
obchodní uplatnění tuzemských podnikatelských subjektů v za−
hraničí.

 Ve spolupráci s CEBRE uspořádat pracovní jednání zaměřené
na způsob prosazování zájmů tuzemských podnikatelů ve
strukturách EU s cílem posilování jejich konkurenceschopnosti.

Poslední překážky
k založení ESÚS TRITIA byly odstraněny
Během konference Investment & Business Forum 2010 se sešli
lídři čtyř regionů zakládající Evropské seskupení pro územní
spolupráci TRITIA, aby vyřešili poslední překážky k založení ESÚS
TRITIA.
Představitelé krajů se definitivně dohodli na tom, jakým způsobem
budou obsazovány vedoucí pozice orgánů ESÚS. Na základě
politické shody bude kandidáta na funkci ředitele sekretariátu
ESÚS navrhovat Žilinský samosprávný kraj, předseda valného
shromáždění bude navrhován Moravskoslezským krajem, před−
seda dozorčí rady Opolským vojvodstvím a finanční ředitel
Slezským vojvodstvím. Jednotlivé kraje budou kandidáty na
uvedené pozice pouze navrhovat, neznamená to tedy, že kandidáti
musí pocházet z daných regionů. Tato politická dohoda nebude
zahrnuta do Úmluvy a Stanov ESÚS TRITIA, ale bude zapsána do
oficiálního protokolu z jednání. „Každé čtyři roky by měla být
provedena revize zakládajících dokumentů podle reálného
fungování seskupení. Může se tedy případně změnit to, co nebude
fungovat,“ uvedl maršálek Slezského vojvodství Śmigielski.
Pokud jde o otázku ručení za závazky členů, i v této věci nalezli lídři
shodu. Vzhledem k tomu, že seskupení bude založeno podle
polské legislativy, je odpovědnost členů za své závazky vyloučena.
Avšak v konkrétních případech, jako je například realizace projektů,
mohou samosprávné celky poskytnout za své závazky určitou
garanci. „To by tedy mělo vyřešit obavy českého ministerstva pro
místní rozvoj z přejímání závazků za náš region,“ konstatoval
hejtman Jaroslav Palas.
Všechny čtyři strany se rovněž domluvily, že do konce roku budou
zakládající listiny předloženy ke schválení regionálním orgánům
a poté předány ke schválení příslušným ministerstvům. V případě
hladkého průběhu všech schvalovacích procesů by seskupení
TRITIA se sekretariátem v Českém Těšíně, jehož smyslem je
především zjednodušit přeshraniční spolupráci a společně čerpat
peníze z evropských fondů, mohlo být založeno na počátku roku
2011.
Součástí jednání bylo taktéž podepsání prohlášení představiteli
Moravskoslezského kraje, Slezského vojvodství a Žilinského samo−
správného kraje, v němž vyzývají ministry dopravy Česka, Polska
a Slovenska k urychlení řešení nedostatečné dopravní infra−
struktury mezi těmito regiony. „Alarmující je neustálý nárůst tran−
zitní dopravy na našich komunikacích, které jsou součástí do−
pravního koridoru, na území, na němž žije téměř 6,75 milionů
obyvatel. Proto se obracíme na příslušné ministry, aby při svém
rozhodování o výstavbě silniční sítě brali v úvahu jedinečnost
a strategický význam česko−polsko−slovenského trojhraničí,“ uvá−
dějí v prohlášení představitelé krajů.
Zdroj: Moravskoslezský kraj

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje je dobrovolnou
neziskovou organizací, která se dlouhodobě podílí na vytváření
předpokladů pro hospodářskou prosperitu a celkový rozvoj
regionu. Bylo založeno v roce 1990 za účelem přispět k řešení
důsledků rozsáhlé průmyslové transformace. V roce 1995 byla
upravena jeho struktura a programová náplň. Po vzniku
Moravskoslezského kraje byla potvrzena účelnost jeho dalšího
působení, které postupně překročilo regionální i celostátní rámec.
Spolupráci s Moravskoslezským krajem a Krajskou hospodářskou
komorou MSK koordinuje podle dohody podepsané 9. dubna
2009.
Hlavní programové oblasti:

 Rozvoj dopravní infrastruktury a obslužnosti, logistiky a doprav−
ních systémů.

 Revitalizační a rozvojové záměry v oblasti energetiky, odpadů
a životního prostředí.

 Podpora vědy, výzkumu a odborného školství s důrazem na růst
inovací.

 Zlepšování investičního a podnikatelského prostředí kraje
a jeho konkurenceschopnosti, zvyšování zaměstnanosti.

Počet přímých členů Sdružení se od roku 2001 zvýšil ze 70 na
současných 185. Patří sem například významné průmyslové
podniky a podnikatelské subjekty, vysoké a odborné školy, pro−
jektové a poradenské organizace, finanční instituce i oborové
klastry, rozvojové a personální agentury, zdravotnické organizace,
obce a města. Někteří z těchto členů zastupují řadu subjektů
dalších, takže z tohoto pohledu je v rámci Sdružení zúčastněno
několik tisíc podniků, podnikatelů a institucí z různých oborů
činnosti. To mimo jiné znamená, že přijatá stanoviska, doporučení
a priority jsou podloženy praktickou zkušeností a mají stabilní
charakter. Totéž platí o kvalitě řešených projektů, koncepcí
a spoluúčasti na vzniku regionálních rozvojových strategií a pro−
gramů.
Součástí tohoto koordinovaného postupu je i mezinárodní kon−
ference Investment & Business Forum, jejíž závěry jsou zařazo−
vány do programu činnosti Sdružení pro rozvoj Moravskoslez−
ského kraje a slouží k podpoře a realizaci regionálních priorit.

 Širší komunikace a spolupráce v rámci regionu, České republiky
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i Evropské unie a koordinace regionálních aktivit.
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