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Strategický rámec hospodářské restrukturalizace Ústeckého, 
Moravskoslezského a Karlovarského kraje – výtah typových 
opatření primárně provázaných s problematikou ekonomického 
rozvoje

Tento dokument představuje výtah tzv. typových opatření obsažených v návrhové verzi 
Strategického rámce hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a 
Karlovarského kraje ze dne 23.9.2016 spojených s problematikou ekonomického rozvoje. 

Strategický rámec je strukturován do několika úrovní. Na nejvyšší úrovni se člení na 
tematické pilíře, které zahrnují žádoucí změny v jednotlivých tematických oblastech. Každý 
tematický pilíř má několik strategických cílů. Strategické cíle jsou navrženy tak, aby jejich 
plnění vedlo společně k uskutečnění klíčových změn popsaných jak v jednotlivých 
tematických pilířích, tak pro každý strategický cíl zvlášť. Pro každý strategický cíl je navrženo 
několik typových opatření/aktivit, které blíže popisují možné intervence, jejichž pomocí lze 
změny uskutečnit a dosáhnout strategických cílů. Typová opatření/aktivity mají převážně 
ilustrativní povahu a jejich smyslem je ukázat, že existují nástroje, jimiž je možné navržených 
změn dosáhnout. Typových opatření je celkem 116 – v tomto dokumentu jsou uvedena 
pouze typová opatření provázaná primárně s problematikou ekonomického rozvoje a tyto 
jsou číslována jako typová opatření 1 – 32.

Přehledná struktura tematických pilířů strategického rámce
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Pilíř A. Podnikání a inovace

Strategický cíl A.1 - Růst podniků a jejich pronikání na nové trhy, vyšší odolnost při 
změnách na trzích.

Oblasti změn
 Zlepšení klíčových znalostí a kompetencí v oblasti marketingu a zahraničního 

obchodu

 Dostupnost exportní infrastruktury pro MSP

 Znalost trhů, trendů a požadavků zákazníků

Typová opatření

Tato část poskytuje stručný, ilustrativní přehled možných opatření. 

1) Finanční nástroje představují oblíbený, ověřený a fungující způsob podpory exportu. 

Dlouhou dobu se jim aktivně věnují instituce jako Česká exportní banka (ČEB), 

Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP) nebo CzechTrade. Na 

podporu marketingových aktivit a exportu zejména MSP je určen již druhé 

programovací období program Marketing (OPPIK)1. V tuto chvíli proto 

nedoporučujeme „vymýšlení“ nového finančního produktu na podporu exportu, ale 

jejich větší využití v dotčených krajích cestou poskytování informací a cíleného 

poradenství. Druhu cestou ke zvážení je pozitivní bonifikace firem ze strukturálně 

postižených nebo zaostávajících regionů pro účast v těchto programech. 

2) Na finanční nástroje by měla navazovat „exportní akademie“ poskytující

specializované manažerské vzdělávání, vědomosti a znalosti nezbytné k úspěchu 

na zahraničních trzích. Do programu, který by měl také zprostředkovat strategické 

informace o vývojových trendech pro konkrétní trhy, by byli zapojeni úspěšní 

manažeři / exportéři a řídit ho specializované regionální instituce. Toto opatření je 

plánováno i ve Strategii inteligentní specializace ČR a v dotčených krajích by mohla 

proběhnout první realizace v ČR.

3) Pro firmy, které zatím nemají s exportem zkušenosti, je vhodné vytvořit nový 

speciální program podnikového rozvoje, v jehož rámci se podniky účastní 

asistovaného rozvojového procesu v délce cca 12 měsíců. Vzorem může být např. 

norský Regionální program na podporu vývozu a internacionalizace MSP.

Podpora zahrnuje odborné konzultace a koučing, hodnotící mise na sousední trhy, 

financování prvního vstupu na zahraniční trh2. Program je rozdělen do čtyř fází: 1) 

rozpoznání a posouzení potřeb a fází životního cyklu společností, které projeví 

zájem, tj. zda jsou ochotny, schopny a připraveny zúčastnit se programu a zda pro ně 

může být program přínosem; 2) analýza schopnosti inovačního tržního a 

technologického rozvoje společnosti; tato analýza je východiskem pro tržní a 

technologické projekty, které budou v průběhu programu realizovány; 3) plánování: 

pomoc společnostem při přípravě plánů pro jejich tržní nebo technologické projekty; 

4) provádění: pomoc společnostem s realizací jejich projektů prostřednictvím na míru 

                                                     
1

Je škoda, že ITI Ostravské aglomerace ani Ústecko-chomutovské aglomerace opatření na podporu exportu 
neplánují
2

Podpora internacionalizace malých a středních podniků - Výběr osvědčených postupů; DG Industry 2008
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šité podpory využívající různých služeb v oblasti kvalifikací, poradenství, vytváření sítí 

spolupráce nebo financování. 

4) Malé a střední firmy mají z principu (kapacitní důvody) problém obsluhovat velké 

množství vzdálených trhů. Překonat tento problém pomáhá vytváření nejrůznějších 

exportních aliancí, jež mohou sdílet proexportní infrastrukturu, jako jsou sdílená 

obchodní zastoupení, sdílené distribuční kanály nebo přímá podpora servisních 

center a služeb péče o zákazníky na cílových trzích MSP. Veřejná správa může tyto 

aktivity podporovat nepřímo (poskytování informací, školení, vyhledávání partnerů) 

nebo např. cestou financování tzv. externího vývozního manažera, který nabízí 

firmám místní přítomnost na cílovém trhu a kde je žádoucí využít sítí a vazeb, které si 

již vytvořili etablovaní exportéři. V praxi to znamená, že velké firmy budou otevírat 

cestu na zahraniční trh malým a středním a budou za to „odměněny“ státní dotací. 

Tento nástroj se může inspirovat zkušenostmi z Finska3. Náplň práce vývozního 

manažera lze uzpůsobit potřebě firem. Mezi jeho primární úkoly patří studie trhu, 

konkurence, chování a požadavků zákazníků, vyhledání partnerů a jednání s nimi. 

5) Veřejná správa – zástupci pro-podnikatelské infrastruktury mohou také provádět 

analýzy zaměřené na odhad potenciálně atraktivních zahraničních trhů a 

příležitostí, jejichž cílem je poskytnout firmám kvalitní a podrobné informace. 

Jednotlivé kraje mají vytipované prioritní rozvojové obory (zejména v regionálních 

RIS3 strategiích) a mohou proto analýzy správně tematicky zaměřit. Jiným způsobem 

podpory MSP je asistence při získání certifikací a jiných dokladů potřebných pro 

vstup na zahraniční trhy. V ČR působí např. Strojírenský nebo Elektrotechnický 

zkušební ústav, nová služba by spočívala v informační podpoře a poradenství 

vztahujícím se k certifikaci.

Strategický cíl A.2 - Vznik nových firem a jejich větší úspěšnost.

Oblasti změn
 Dostupnost financování pro začínající podnikatele

 Rozvoj sektoru služeb

 Motivace a vzdělání pro podnikání

Typová opatření 

Tato část poskytuje stručný, ilustrativní přehled možných opatření. 

6) Finanční nástroje na zahájení a rozvoj podnikání – zvýhodněné úvěry nebo záruky 

za úvěry začínajícím i zkušeným MSP nabízí dlouhodobě ČMZRB, programy 

ZÁRUKA a INOSTART. Pokud je absorpční kapacita na straně MSP dostatečná, je 

možné tyto programy finančně posílit.  

7) Zakládání firem může být v dotčených krajích významně podpořeno pomocí 

speciálních regionálních fondů. Součástí opatření je i poskytování poradenství. 

Regionální finanční nástroje v ČR reprezentují zejména dotační programy na 

financování inovačně zaměřených MSP a programy na poskytování zvýhodněných 

úvěrů včetně příspěvků na úroky. Příkladem může být Dotační program 

Jihomoravského kraje pro začínající podnikatele či Program na podporu start-upů v 

MSK. Mezi úvěrovými nástroji pak lze jmenovat zlínský program Regionální úvěr 

nebo Mikroúvěr či Program podpory MSP prostřednictvím poskytování mikropůjček, 

                                                     
3

https://www.finpro.fi/web/eng/export-partner-groups-synergistic-co-operation-in-exporting



Stránka 4 z 9

který funguje v JMK a MSK. Největším problémem všech těchto nástrojů je nízká 

alokace (obvykle jednotky nebo nízké desítky milionů Kč), kterou je žádoucí zvýšit.

8) Jako nový nástroj se nabízí Podnikatelský voucher. Jednalo by se o nenávratný 

mikro-grant o velikost nižších stovek tisíc Kč podmíněný realizací podnikatelských 

aktivit poskytnutý pro zahájení podnikání osobám, které mají vlastní inovativní nápad, 

jsou připraveni, mají vlastní prostředky a jsou připraveni je do podnikání vložit a 

potřebují prostředky na určitou, relativně krátkou dobu, než se jim podaří firmu rozjet 

(nebo zkrachují). Jinou variantou by byl voucher pro začínající podnikatele na 

překlenutí finančních problémů při zahájení podnikání nebo přechodu ze zaměstnání 

k podnikání (pro absolventy, případně jiné specifické skupiny).

9) Finanční poradenství – nedílnou součástí poskytování finančních nástrojů je 

poradenství a zvyšování informovanosti o možnostech získání financí pro (začínající) 

MSP. Vyspělé instituce pro-podnikatelské infrastruktury již dnes poskytují široké 

spektrum služeb (nabídka financování z OP, státních a regionálních fondů, možnost 

získání grantů z mezinárodních programů, kontaktování „business angels“  atd. 

Zejména v KVK a ULK se tyto služby teprve rozvíjejí a měly by být posíleny.

10) Pro-podnikatelská infrastruktura – ve všech krajích existuje základní síť podpory 

zahájení podnikání, která obsahuje např. informační místa pro podnikatele, inovační 

centra, podnikatelská poradenská centra, podnikatelské inkubátory (PI). Zejména PI, 

které zajišťují kancelářské, administrativní a lehké výrobní prostory včetně přístupu k 

vybraným službám (administrativa, právní poradenství, daňové poradenství, 

informace o nabídce finanční podpory, mezinárodní spolupráce) již bylo zřízeno 

několik ve všech dotčených krajích, jejich úspěšnost je však rozdílná, zejména proto, 

že se výrazně liší v kvalitě poskytovaných doprovodných služeb. “Mobilizace“ a 

zlepšené fungování stávajících inkubátorů a technologických parků (v ULK4) a 

případná nabídka nových PI v MSK a KVK jsou žádoucím opatřením. V dotčených 

regionech zatím neexistuje významný co-workingový prostor umožňující sdílení 

společného pracovního prostoru nezávislými jednotlivými výrobci nebo malými týmy, 

které při práci na vlastním projektu mohou čerpat rady a poznatky od dalších klientů 

prostoru. Na rozdíl od „klasických PI“ je vhodný pro firmy, které působí v IT, 

kreativním průmyslu, poradenství apod. a umí využít velkou interakci s jinými 

subjekty5.

11) Přeshraniční technologické parky - příhraniční oblasti jsou velmi často považovány 

za problémové mimo jiné i proto, že lidé, firmy, zboží i služby mají tendenci 

přednostně se zaměřovat na metropolitní oblasti / hlavní města. Velmi málo se 

využívá jejich potenciálu vytvořit nové rozvojové póly, které by spojovaly osoby, školy 

a firmy z obou dotčených zemí. V MSK doporučujeme vybudování nadnárodního 

česko-polského technologického parku s přítomnosti škol, aplikovaného výzkumu a 

hlavně špičkových firem s výraznou přidanou hodnotou, který by vhodně navazoval 

na VTP Ostrava, neboť na hranici s Polskem existuje v blízkosti obce Dolní Lutyně 

pozemek státu o výměře až 200 ha, v doteku s dálnicí D47 a rezervací Natura 2000, 

                                                     
4

Např. projekt technologického a inkubačního parku Nupharo Park se v úterý 16.8. na vlastní žádost ocitl 
v insolvenčním řízení. Nyní bude záležet na tom, zda projekt „přežije“ aspoň jako klasický komerční park, který 
nabízí prostory pro podnikání i bez inkubačních služeb a služeb transferu technologií. Situace s NUPHARO 
Parkem nicméně ilustruje skutečnost, že ani peníze, ani projekt prezentovaný na křídovém papíře úspěch 
nezaručí.

5
O vybudování centra uvažují např. Mariánské Lázně
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který se jeví jako vhodné místo pro vybudování takové „TECHNOPOLE“. 

TECHNOPOLE pojatá jako česko-polský projekt by se stala intervencí strategického 

charakteru s významným vlivem na hospodářský a znalostní rozvoj kraje. Obdobný 

park na česko-saské hranici by umožnil nastartovat prozatím prakticky neexistující 

propojení výsledků VaV s praxí v obou zemích. Vznik parku ovšem musí kombinovat 

zvyšování absorpční kapacity tohoto typu služeb, strategické řízení a až nakonec 

intervence do výstavby podnikatelských nemovitostí.

12) Mezi účinné měkké nástroje podpory podnikání patří také posílení vzájemné 

komunikace a propojování aktérů ze soukromé sféry. Cílem je zvýšení povědomí 

o nabídce jednotlivých subjektů, přenos nápadů a stimulace vzájemné spolupráce. 

Může mít různé formy, jako jsou diskusní fóra, matchmakingové aktivity nebo 

prezentace komerčně atraktivních nápadů potenciálním investorům, které organizují 

pro-podnikatelská centra. 

13) Podpora pro-podnikatelských kompetencí a ochoty k samostatnému podnikání 

u studentů a čerstvých absolventů škol. Zde existují tři hlavní oblasti podpory: 

rozvoj podnikatelských dovedností, který by měl probíhat formou výuky; získávání 

zkušeností formou praxe v místních podnicích – podnikatelská centr mohou tuto 

aktivitu řídit a koordinovat a nakonec přímá podpora zahájení podnikání (asistence při 

zpracování byznys plánu, poskytnutí kanceláří, vybavení, administrativních prostor, 

specializované poradenství formou mentoringu, granty a finanční asistence) – ta je již 

zmíněna v předchozích opatřeních.

14)Stát / veřejná správa může zvýšit objemy veřejných investic v dotčených krajích –

to je částečně řešeno v dalších pilířích (infrastruktura), z pohledu podpory podnikání 

jde o přímou podporu stavebních a na ně navázaných firem. V periferních územích 

může stát investovat do zařízení, jako jsou věznice, uprchlické tábory, léčebny, 

diagnostické ústavy, které vytvoří nové pracovní příležitosti. Místním začínajícím MSP 

ve službách, cestovním ruchu nebo potravinářství může pomoci větší podpora 

lokální produkce pro lokální trhy. Veřejný sektor může spustit propagační kampaň 

nebo může být sám významným klientem, který podpoří lokální produkci.

Strategický cíl A.3 - Vyšší inovační výkonnost ekonomiky, více inovativních firem

Oblasti změn
 Kvalitní výzkum a vývoj ve firmách 

 Zvýšená poptávka po výsledcích VaV v akademických institucích 

 Motivace a vzdělání k inovačnímu podnikání

Typová opatření 

Tato část poskytuje stručný, ilustrativní přehled možných opatření. Tento pilíř je propojen 
s pilířem „Výzkum a vývoj“, který se zabývá zejména stranou nabídky, proto zde popisujeme 
především stranu nabídky. 

15) Na prvním místě uvádíme přímou finanční podporu realizace podnikového VaV a 

podporu podnikové  VaV infrastruktury. Opět půjde o pokračování / posílení programů 

TA ČR a MPO, které umožní, aby podniky více investovaly do vlastního vývoje.

16) Zejména pro podniky bez vlastního VaV je nezbytné podpořit vznik partnerství pro 

transfer technologií, tedy vyšší formu spolupráce (tj. nikoliv pouhé testování, 

výpočty a měření) soukromých firem a výzkumných ústavů / vysokých škol. Cílem je 

úzká spolupráce škol s firmami, které usilují o získání strategické výhody. Relativně 
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„levnou cestou“ je program, kdy studenti (případně pod dohledem pedagogů) pracují 

přímo ve firmách na vývoji inovativních produktů. Poskytuje se tím podpora 

dostupnosti talentů pro podnikový vývoj a inovace v MSP. Jedním z nejčastěji 

používaných nástrojů jsou inovační vouchery, které umožňují malým a středním 

firmám poptávat speciální (výzkumné) služby od výzkumných organizací a vysokých 

škol s cílem přispět k vývoji nového produktu či služby. Aby inovační vouchery splnily 

svou funkci stimulace poptávky po inovačních řešeních, je nutná jejich finanční 

podpora z veřejných zdrojů. Patrně budou podporovány z OP PIK, ale dosavadní 

finanční alokace se ukazuje jako nedostatečná vzhledem k vysoké poptávce. V ULK 

a KVK je žádoucí podporovat spolupráci podniků s výzkumnými institucemi 

v blízkém Sasku, které brání v první řadě obava z vysokých finančních nákladů. 

Specifickým podprojektem inovačních voucherů by tak mohly být příspěvky na služby 

poskytované německými / saskými institucemi.

17) Malým inovativním firmám pomáhají sdílené kapacity pro průmyslový výzkum, 

vývoj, a inovace, jako jsou například Vědecké a technologické parky (VTP). Jsou 

to centra pro navzájem propojené firmy v určitém oboru nebo sektoru podnikání. 

Těmto firmám nabízejí různé služby: speciální management, podporu při zakládání 

firem, obchodní podporu, spojení s univerzitami a výzkumnými zařízeními, sdílené 

vybavení včetně řady „měkkých“ služeb (mentoring, networking atd.6). Fungující VTP 

chybí v ULK i KVK, ale je otázkou, jaká je vůbec „absorpční kapacita“ těchto dvou 

regionů po uvedených službách. V MSK jsou dobré zkušenosti s ostravským VTP a 

tato kapacita si zaslouží posílit. Výzkumná a technologická centra, která vytvářejí 

„kritickou velikost“ pro komerční a výzkumné inovace se zaměřují na specifické 

technologie, pro něž existuje globální trh, a to jak v tradičních, tak v nových oborech. 

Umožňují soukromým subjektům přístup ke špičkovému vybavení a poznatkům, 

zároveň stimulují jejich vlastní výzkum a vývoj. V ULK zahajuje činnost centrum 

UNICRE, v MSK je takových center více, KVK nemá dosud žádné. Dopad všech 

center na ekonomiku krajů je však prozatím zanedbatelný. 

18) V tomto plánovacím období budou více než dříve využívány finanční nástroje, které 

motivují firmy k posunu v hodnotových řetězcích, ke spolupráci s VaV sektorem, k 

vyššímu transferu technologií a k prosazování inovačních produktů na zahraničních 

trzích. Půjde o zajištění rizikového financování, kdy projekt uzavírá smlouvu 

o financování a kapitálovém vstupu se soukromým investičním fondem, který část 

kapitálu získal z OP PIK od státního investičního fondu, projekt je dále rozvíjen 

investičním fondem s cílem maximálního zhodnocení, fond následně financuje projekt 

postupně podle stanovených milníků a business plánu, včetně možných následných 

kol financování a po zhruba 3-5 letech fond exituje prodejem podílu. 

19)Vyspělým firmám, které již mají konkrétní výsledky firemního vývoje, je určena přímá 

podpora ochrany duševního vlastnictví MSP, kdy stát uhradí podíl na nákladech 

na zajištění duševního vlastnictví. Příkladem může být Jihomoravským inovačním 

centrem (JIC) provozovaný Patentový a licenční fond, poskytující půjčky na ochranu 

duševního vlastnictví.

Strategický cíl A.4 - Stabilizace a rozvoj stávajících velkých firem.

                                                     
6

Opět odkazujeme na příklad parku NUPHARO, který ukazuje, že bez promyšleného řízení a kvalitního a 
realistického zjištění poptávky nemůže park fungovat.
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Oblasti změn
 Efektivnější propojení klíčových hodnotových řetězců v krajích

 Znalost situace a očekávaného vývoje v klíčových oborech

 Zvýšené uplatnění firem na zahraničních trzích

Typová opatření7

Tato část poskytuje stručný, ilustrativní přehled možných opatření. 

20) Podpora vzniku a rozvoje klastrů – úzce spolupracující firmy a výzkumné instituce 

v rámci klastru mohou efektivněji rozvíjet z pohledu velkých firem (zatím) 

nevýznamné linie podnikání a přitom využívat aktuální technologické kompetence a 

znalosti velkých firem dosud nevyzkoušeným způsobem. V případě úspěchu a 

potřeby velkých investic pak existuje prostor pro vzájemnou spolupráci všech 

subjektů napříč klastrem. V MSK poměrně úspěšně působí automobilový klastr, 

v KVK půjde například o zapojení průmyslových odvětví do oboru lázeňství 

(potravinářský průmysl, chemický průmysl, sklářský průmysl, výroba porcelánu 

apod.), zatímco v ULK o větší cílené propojení firem v klastru výroby energií se 

zaměřením i na udržitelné zdroje (geotermální, větrná energetika).

21) Veřejná správa musí rovněž plnit informační a koordinační roli např. cestou zavedení 

tzv. Business calling programme, což je program pravidelných návštěv vedoucích 

představitelů státu a kraje v klíčových firmách a jednání s majiteli a manažery podniků 

nebo zajistit analýzu a předpověď vývoje krajské ekonomiky, pravidelné a trvalé 

hodnocení stavu a trendů a na nich postavené analýzy a foresighting.

22) Podpora obchodních misí – prezentace celého sektoru ekonomiky pod záštitou 

představitele státu (vlády) může na vybraných trzích zapůsobit lépe než samotná 

prezentace jedné, byť velké, firmy. Pro KVK a ULK se v první řadě nabízí zaměření 

na Sasko / Německo. Jednou z variant může být i podpora propagace lázeňské 

péče poskytované v KVK v zahraničí a její zdůraznění jako samostatného druhu 

zdravotní turistiky.

23) Best available technologies. Podpora získání technologií, které zlepšují ekologii 

výroby a jako takové mohou být podpořeny veřejnou správou, a současně např. 

snižují energetickou náročnost výroby, a tím zvyšují konkurenceschopnost dané firmy 

a zároveň potvrzují zájem veřejné správy dotyčný podnik v regionu udržet.  OP ŽP 

tuto možnost nabízel již v minulém programovacím období a je oprávněné v tomto 

projektu poskytnout bonifikaci firmám z dotčených krajů. 

                                                     
7

Vyjednat s Evropskou komisí v rámci revize operačních programů programového období 2014-2020 v letech 
2017/2018 možnost navrácení podpory lázeňství z těchto programů. – do implementačních zásad
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Pilíř B. Přímé zahraniční investice

Strategický cíl B.1 - Vytvořit kvalitní a atraktivní podnikatelské prostředí

Oblasti změn
 Zvýšit povědomí o významu (přímých zahraničních) investic pro města a regiony a 

podpořit zájem měst o agendy ekonomického rozvoje a konkurenceschopnosti 

místních ekonomik.

Typová opatření 

Tato část poskytuje stručný, ilustrativní přehled možných opatření:

24) Popularizace agend ekonomického rozvoje, teritoriální konkurenceschopnosti a 

lákání investic. Připravenost a vstřícnost (volených) představitelů regionů a měst. 

Profesionální odborné kapacity. Partnerství s podnikatelskou komunitou. Sdílené vize 

ekonomického rozvoje. 

25) Fungující a spolupracující veřejná správa. Informace, kvalifikace, dostupnost, 

korektnost. Administrativní služby připravené jednat s investory. Usnadňování 

administrativních procesů. 

26) Image / vnímání regionů investory. Propagace regionů jako míst pro investice a 

podnikání. Zapojení stávajících investorů. Příklady dobré praxe

Strategický cíl B.2 - Připravit a trvale udržovat dostatečnou nabídku kvalitních a 
dostupných průmyslových / podnikatelských nemovitostí odpovídajících potřebám 
investorů a rozvojovým ambicím regionu

Oblasti změn
 Rozšíření, zkvalitnění a zatraktivnění portfolia průmyslových nemovitostí nabízených 

potenciálním investorům.

 Specializované podnikatelské nemovitosti určené k podpoře prioritních sektorů 

ekonomiky a podnikatelských aktivit.

 Lepší péče a zhodnocení již existujících průmyslových zón.

Typová opatření 

Tato část poskytuje stručný, ilustrativní přehled možných opatření:

27) Průmyslové zóny typu greenfield a brownfield. Podpora budování a rozšiřování 

greenfield průmyslových zón. Revitalizace ploch a objektů typu brownfield. 

Spolupráce s developery průmyslových nemovitostí. Spolupráce s městy. 

28) Specializované podnikatelské nemovitosti. Podpora budování vědecko-

technologických parků, kancelářských parků, logistických parků, atp. Spolupráce s 

developery průmyslových nemovitostí. Spolupráce s městy.

29) Zlepšování kvality a využitelnosti stávající průmyslových zón. Zlepšení dopravní 

dostupnosti průmyslových nemovitostí. Doplnění a zkvalitnění technické infrastruktury
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Strategický cíl B.3 - Vybudovat partnerství, které bude poskytovat kvalitní, 
profesionální služby pro vnější investory jak v procesu jejich lokalizace, tak při jejich 
dalším působení v regionu

Oblasti změn
 Vytvořit/zkvalitnit sytém podpory lokalizačního procesu PZI (systém podpůrných 

opatření pro potenciální/příchozí investory).

Typová opatření 

Tato část poskytuje stručný, ilustrativní přehled možných opatření:

30) Kvalitní lokalizační služby. Vytvoření systému nadstandardních služeb pro 

lokalizaci nově příchozích investorů. Online informace pro investory. Efektivní 

organizace návštěv investorů. Podpora vyjednávacího procesu.

31) Regionální politika Aftercare. Zavedení sytému pravidelné komunikace s investory 

v regionu, vyhodnocování a řešení problémů, zapojování místních dodavatelů a 

podpory expanzí a upgradingu.

32) Vzdělávání a certifikace poskytovatelů lokalizačních služeb. Proškolení a 

certifikace všech odborných pracovníků zapojených do lokalizačního procesu PZI a 

služeb Aftercare v regionu. Představení vysokých profesionálních standardů a 

efektivity práce s investory, spolupráce s agenturou CzechInvest.

Zpracoval: K. Tichý, 25.11.2016, Kancelář vládního zmocněnce




