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Vážení členové Sdružení, zasíláme vám pravidelnou informaci o činnosti Sdružení.

Jednala rozšířená rada Sdružení
 

v sídle naší členské organizace společnosti Magna Energy Storage, a.s. proběhlo za přítomnosti řady

významných hostů rozšířené jednání rady našeho Sdružení, poslední v tomto volebním období.

Projednalo činnost spolku, rozpočet a přijalo tři nové členské organizace a to FERRIT, VYNCKE A

BREMBO Czech. Zároveň rozhodlo o konání volebního shromáždění členů, které na další tři roky zvolí

novou radu Sdružení, na termín 23. září 2020.

K tématu uhelné regiony v transformaci – evropském projektu „The platform for coal regions in transition“

vystoupil Zdeněk Karásek-zmocněnec hejtmana MSK pro program RE:START a Uhelná platforma. O

dosavadních závěrech a ovinkách z vládní uhelné komise informoval Rostislav Rožnovský-ředitel

Moravskoslezské energetické centrum p.o. Program ITI a aktuální informace o budoucím směřování

podpory energetického přechodu v rámci ostravské metropolitní oblasti hovořil Daniel Minařík - City

Energy Manager statutárního města Ostrava.

Pavel  Csank, předseda představenstva MSIC, a.s. představil úlohu této instituce při koordinaci rozvoje

prostředí pro podnikání a inovace v MSK. Dlouhodobý záměr Ostravské univerzity na období 2021–2025

komentoval její prorektor Aleš Zářický.  V závěru setkání byla představena prezentace strategie rozvoje

společnosti Magna Energy Storage, a.s.  a vize HI Tech zóny Horní Suchá, kterou prezentoval Radomír

Prus co-owner společnosti.
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Ministr Havlíček plánuje zesplavnění Odry do Ostravy
 

17.06.2020 proběhla tisková konference pana ministra dopravy k vodním dopravě, na které mj. se vyjádřil

k připravovaným projektům pro tuto oblast. Mezi zmíňovanými projekty je i splavnění Odry z Poska do

Ostravy a jeho možném financování . 

 
Vídeo (od minuty 1:18) 

 

Multimodální cargo Mošnov
 

MSK pokračuje v přípravě území pro stavbu multimodálního carga v blízkosti mošnovského Letiště Leoše

Janáčka Ostrava.Technickou a dopravní infrastrukturu začal Moravskoslezský kraj na svých někdejších

pozemcích budovat koncem letošního února. Po jejím dokončení začátkem v září tu bude moci skupina

PST-Invest zahájit ve čtyřech etapách realizaci svého investičního projektu v oblasti logistiky a lehké

průmyslové výroby – výstavbu PST Logistického parku Mošnov. Ten by měl přinést významné

ekonomické impulzy a příliv nových investic pro celý kraj a zároveň přispět k rozvoji mošnovského letiště.

 
Více

Projekt podpory mobility budoucnosti
 

Agentura CzechInvest ve spolupráci se Sdružením automobilového průmyslu a dalšími partnery

v letošním roce spustí program na podporu mobility budoucnosti Mobility Innovation Hub (MIH). Půjde o

unikátní projekt na podporu mobility budoucnosti který umožní propojení státního sektoru se soukromým.

Základním předpokladem úspěšného působení a efektivnosti Mobility Innovation Hub bude především

úzká spolupráce veřejného sektoru a regionálních samospráv s tuzemskými i zahraničními univerzitami,

výzkumnými centry a významnými technologický firmami, včetně těch startupových.

„Cílem programu Mobility Innovation Hub je vytvořit motivační prostředí, které využije silného

ekonomického a inovačního potenciálu českého autoprůmyslu k podpoře vzniku nových řešení a služeb a

urychlení rozvoje začínajících firem,“ představuje projekt Zdeněk Petzl, výkonný ředitel Sdružení

automobilového průmyslu. „Hlavní síla Mobility Innovation Hubu spočívá nejen v jeho roli coby

akcelerátoru skvělých nápadů z oblasti mobility a související výroby, ale především jakožto unikátní

platformy propojující nové nápady a řešení s know-how a kapacitami významných firem automobilového

průmyslu České republiky, jejíž cílem je tyto inovace rozvíjet a implementovat v praxi.“

 
Více
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Rozhovor s ředitelem NDM
 

Ostravské Národní divadlo moravskoslezské, naše členská organizace, se připravuje na plné otevření

publiku. Diváky po nuceném půstu zve na bohatou kulturní nabídku, jejíž rozsah je skutečně mimořádný.

Podrobný scénář programu nové sezony přiblížil ředitel Jiří Nekvasil, který během uplynulých měsíců

neztratil víru, že živou kulturu nic nenahradí.

Více

Přispějte názorem k VIZI 2030
 

„QUO VADIS MSK očima mladých – Vize rozvoje MS kraje v horizontu let 2030“ byl název projektu

našeho Sdružení, který byl za přispění našeho finančního partnera, společnosti BROSE CZ, realizován

v letech 2016-2018. Uskutečňoval se jako cyklus diskusních brainstormingových kulatých stolů s mladými

lidmi a zaměřoval se např. na témata jaké problémy náš kraj v současnosti nejvíce „pálí“, jak by měl náš

kraj v představách mladé generace vypadat v roce 2030, jak bychom měli vychovávat novou generaci,

aby ji dění v kraji nebylo lhostejné, ale naopak, aby se aktivně podílela na rozvoji regionu. Jedním

z našich partnerů byli od začátku Patrioti MSK. Jsme rádi, že tato naše členská organizace navazuje na

náš projekt novým projektem VIZE 2030. Přidejte svou vizi ZDE

 

S rychlým internetem pomohou koordinátoři
 

Ministerstvo průmyslu a obchodu chce vybudovat síť regionálních koordinátorů Broadband Competence

Office (BCO), která bude pomáhat starostům menších obcí s výstavbou vysokorychlostních sítí i při

jednání s investory. Vedle centrální pražské kanceláře má fungovat 13 krajských územních koordinátorů.

Projekt vznikl na základě memoranda o spolupráci, které MPO uzavřelo se Svazem měst a obcí, oznámili

zástupci ministerstva a obcí.

 
Více

eNDečko dětem
 

Máte zájem o to, aby vaše děti trávily čas aktivně, i když Vy jste v práci a
nemůžete se jim věnovat? Hledáte pro ně prázdninový program s lidmi, kterým
můžete důvěřovat a víte, že jsou v dobrých rukou? Chcete svým dětem
poskytnout letní zážitky s vrstevníky? Naše členská organizace New Dimension
připravila pestrý prázdninový týdenní program, kde si přijdou na své všechny
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děti.Pošlete je k nim. Připravili pro vaše děti a děti vašich zaměstnanců pestrý
prázdninový program, kde si přijdou na své všechny děti.

Více

S pozdravem

Ing. Radúz Mácha

ředitel

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s.

Výstavní 2224/8

709 00 Ostrava - Mariánské Hory
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