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Motto konference: Udržitelnost investic, lidí a znalostí v regionu

Cílem mezinárodní konference Investment & Business 
Forum, kterou tradičně pořádalo Sdružení pro rozvoj 
Moravskoslezského kraje, bylo přispět k naplnění rozvo-
jové vize Moravskoslezského kraje ´Vybudovat konkuren- 
ceschopný region úspěšných a spokojených lidí´. Program 
byl proto orientován na udržení a zvýšení zaměstnanosti 
v regionu rozvojem efektivního partnerství na trhu práce, 
spolupráci průmyslu s výzkumnými centry i zlepšení vše- 
obecné bezpečnosti a životního prostředí. 

V kontextu strategických priorit EU, ČR a Moravskoslez-
ského kraje byla diskutována tři hlavní témata:
 Moravskoslezský pakt zaměstnanosti,
 efektivní využívání výsledků výzkumu a vývoje

v aplikační sféře,
 strategie řešení bezpečnostní problematiky v MSK.

O těchto tématech hovořili představitelé a experti Evropské 
komise, ministerstev a národních i regionálních institucí. 
Účastníci konference IFO 2011 o přednesených třech hlav- 
ních tématech diskutovali a přijali konkrétní závěry a do- 
poručení.

www.ifo.cz



Závěry a doporučení:  
 Rozvíjet Moravskoslezský pakt zaměstnanosti jako efektivní 

komunikační platformu všech subjektů na trhu práce.
 Účastníci konference, včetně zahraničních, konstatovali, že 

bohatství firem, krajů a nakonec celé společnosti je pře- 
devším v lidech. To je nezbytné respektovat v Moravskoslez-
ském paktu zaměstnanosti.

 Zaměřit aktivity Moravskoslezského paktu zaměstnanosti na 
přípravu kvalitních pracovníků podle požadavků stávajících 
firem a potenciálních investorů (přímá pracovní místa).

 Rozvíjet mezinárodní spolupráci MSPaktu s cílem zkvalitnění 
jeho struktury a činnosti formou přenosu a uplatnění 
nejlepších zahraničních praktik v Moravskoslezském kraji. 

 Ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR              
a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR přispět k rozšíření             
a uplatnění formy paktu zaměstnanosti v ostatních krajích 

České republiky. 
 Vytvářet podmínky pro efektivní činnost MSPaktu 

zejména posílením personální kapacity rea- 
lizačního týmu a finančním zabezpečením ope- 
rativních i rozvojových aktivit paktu. 

 Usilovat o podporu udržení stávajících a tvorbu 
nových efektivních pracovních míst, zejména 
podporou konkrétních projektů v průběžně aktu- 
alizovaném Integrovaném programu rozvoje 
zaměstnanosti. 

 Pravidelně hodnotit činnost a efektivitu Morav-  
skoslezského paktu zaměstnanosti ve Výkonné 
radě a Radě Sdružení pro rozvoj MSK a ve Vý- 
konné radě MSPaktu a informovat odbornou      
i širokou veřejnost. Využívat k tomu zejména 
stránky www.mspakt.cz
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Cílem bylo představit Moravskoslezský 
pakt zaměstnanosti (MSPakt) jako plat- 
formu pro budování efektivního partner-
ství podnikatelských subjektů, škol a dal- 
ších institucí v kraji. 

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti si klade za cíl přispět ke 
změně dlouhodobé nepříznivé situace na zdejším trhu práce. Je 
pilotním projektem v rámci České republiky a ověřuje integro-
vaný přístup k řešení problémů trhu práce s možností jeho 
využití v plánovacím období Evropské unie po roce 2014. Velmi 
inspirativní byly mimo jiné prezentace konkrétních zkušeností 
jednoho z nejúspěšnějších partnerství na světě, kanadského 
Halifaxu, a také sousedního Rakouska. 

Vystoupení představitelů ministerstev (MMR, MPSV) i ostatních 
vystupujících, včetně zahraničních expertů, jednoznačně potvr- 
zují, že Moravskoslezský pakt zaměstnanosti je správným a efek- 
tivním nástrojem pro řešení zaměstnanosti v kraji a příkladem 
pro Českou republiku, a také důležitým faktorem zvýšení kon- 
kurenceschopnosti regionu.

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti 
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VŠB-TUO a další, nastínily vstup a otevřely prostor do druhé části 
jednání zaměřené na možný rozvoj a transfer těchto služeb          
a přístupů podporujících automobilový průmysl v daném re- 
gionu. Účast osmdesáti dvou zástupců jednotlivých institucí          
v rámci regionů střední Evropy zdůraznila i mezinárodní význam 
akce. 

Závěry a doporučení:
Pracovní jednání a setkání firem, institucí a vysokých škol tzv. 
„Match - making event“ k daným konkrétním tématům:
 vytvořilo prostor pro nastartování konkrétní spolupráce mezi 

firmami a zejména firmami a vysokými školami,
 otevřelo možnosti zapojit se do výzkumně-vývojových pro- 

jektů nebo budování společných výzkumně-vývojových aktivit, 
 otevřelo VŠB-TUO možnosti navázání kontaktů pro využití 

nosných strategických projektů vysoké školy pro aplikace         
v praxi - automobilovém průmyslu.

Prostřednictvím projektu AutoNet, který se zaměřuje nejen na 
regiony ve střední Evropě, ale také rozvíjí své aktivity i s partnery 
v Turecku, Ukrajině a Rusku, se vytváří potenciální příležitosti pro 
rozvoj spolupráce i v těchto lokalitách.

Cílem této sekce, která měla jiný charakter a poslání než další 
dvě témata, bylo navázat kontakty a spolupráci mezi výzkum-
nými centry Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava 
a firmami v aplikovaném výzkumu a vývoji v oblastech: 

 simulace, modelování a výpočetní podpora pro inženýrské 
aktivity - v rámci Centra excelence IT 4 Innovations,

 nové kovové materiály a moderní technologické postupy při 
jejich zpracování - v rámci Regionálního materiálově techno-
logického výzkumného centra. 

Součástí 12. ročníku konference IFO 2012 byla i Výroční konfe- 
rence projektu AutoNet pod názvem Udržitelnost automo-
bilového průmyslu. Uvedené zaměření podpořilo konkrétními 
aktivitami motto mezinárodní konference „Udržitelnost investic, 
lidí a znalostí v regionu“. Zaměření na oblasti s vysokou mírou 
přidané hodnoty, které hrají v moderním automobilovém prů- 
myslu stěžejní roli, předurčilo i strukturu společností a firem, 
které se následně zapojily do individuálních schůzek. Vysoce 
odborné a specificky zaměřené prezentace na výše uvedená 
témata z řad zástupců podniků a univerzit, jako například 
Škoda-Auto, Hella Autotechnic, Visteon, Swell, ČVUT v Praze, 

Efektivní využívání výsledků výzkumu a vývoje
v aplikační sféře

Závěry a doporučení:
 V Moravskoslezském kraji existují velmi příznivé a jedinečné 

podmínky pro rozvoj bezpečnostních aktivit v širokém 
spektru. 

 Pro naplnění záměru se doporučuje využít všech dosavadních 
předpokladů a zpracovat komplexní vizi a strategii rozvoje 
bezpečnostních aktivit v MSK. Hlavním koordinátorem při 
zpracování strategie je Česká technologická platforma bez- 
pečnosti průmyslu. Realizátorem strategie rozvoje výzkumu 
bezpečnosti, vývoje a inovací v MSK bude Bezpečnostně 
technologický klastr.  

 Vzhledem k omezenému množství finančních prostředků se 
doporučuje zpracovat seznam priorit s přiřazenými termíny 
ve vazbě na předpokládané možnosti financování. 

 Vzhledem k poloze a významu MSK i ve vazbě na ESÚS 
TRITIA se doporučuje působnost navrhovaných aktivit zva- 
žovat minimálně pro celou ČR a ESÚS TRITIA, výhledově pak 
pro celou střední Evropu. 

Cílem jednání v této části konference bylo prezentovat jedi- 
nečné podmínky v oblasti bezpečnosti v Moravskoslezském kraji 
a navrhnout využití těchto podmínek pro zřízení národního resp. 
evropského centra bezpečnostního výzkumu včetně školicích      
a výcvikových aktivit. Moravskoslezský kraj je významný prů- 
myslový region, ve kterém prakticky permanentně probíhá 
transformace výrobních procesů. Jednou z velmi aktuálních 
priorit nejen pro kraj, ale minimálně pro celou ČR je problema-
tika bezpečnosti a životního prostředí. Pro oblast bezpečnosti       
v našem kraji existuje značná poptávka, ale je zde i dobrý základ 
infrastruktury, zejména existuje Krajský integrovaný záchranný 
systém, Fakulta bezpečnostního inženýrství při VŠB-TU Ostrava, 
Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu, Bezpeč- 
nostně technologický klastr, široká poptávka průmyslové sféry, 
rodící se výzkumně-vývojová základna a možnosti vybudovat 
praktické výcvikové a tréninkové centrum s využitím i stávajících 
brownfieldů. Vznik bezpečnostního centra v MSK podporují ex- 
perti z institucí nejen z regionu, ale i na úrovni ČR a Evropské 
komise.

Strategie řešení bezpečnostní problematiky
v Moravskoslezském kraji



Dvanáctý ročník konference Investment & Business Forum 
byl velmi úspěšný. Účastníci, jichž bylo přes dvě stě včetně 
zahraničních hostů z osmi zemí, jej označili jako nejlepší za 
poslední roky.  Záštitu nad investičním fórem převzal předseda 
vlády, ministři pro místní rozvoj, práce a sociálních věcí, 
životního prostředí, průmyslu a obchodu, školství, mládeže           
a tělovýchovy a také hejtman Moravskoslezského kraje a primá-
tor města Ostravy. 

Pro další ročníky mezinárodní konference Investment & 
Business Forum je doporučeno zaměření na nosná témata     
s klíčovými slovy

KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST

vždy v kontextu strategických priorit a aktuálních témat Morav- 
skoslezského kraje v souladu s vývojem v České republice a kon- 
cepcí rozvoje Evropské unie po roce 2014.

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, které bylo 
založeno v roce 1990, je dobrovolná nezisková organizace, která 
se dlouhodobě podílí na vytváření předpokladů pro hospo- 
dářskou prosperitu a celkový rozvoj regionu. Počet přímých 
členů Sdružení se od roku 2001 zvýšil ze 70 na současných 191. 
Patří sem například významné průmyslové podniky a podnika-
telské subjekty, vysoké a odborné školy, projektové a poraden-
ské 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 instituc 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 programů.  Součástí 
tohoto koordinovaného postupu je i mezinárodní konference 
Investment & Business Forum, jejíž závěry jsou zařazovány do 
programu činnosti Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje 
a slouží k podpoře a realizaci regionálních priorit.

www.ifo.cz
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