
Výsledky

Věnovali jsme velkou pozornost podpo-
ře místních a/nebo začínajících podni-
katelů, živnostníků, farmářů a sociálních 
podniků. Obnovili jsme farmářské trhy 
na Dolním náměstí. Pro inspiraci a mo-
tivaci začínajících podnikatelů pořádá-
me seriál pravidelných setkání Business 
Heroes. Místní podnikatelky v oděv-
ním průmyslu jsme konkrétně podpořili 
uspořádáním módní přehlídky.

Rozpracováno

Podpora všech rozumných způsobů 
spolupráce škol, úřadů a podnikatel-
ské sféry ve prospěch rozvoje podni-
kání a popularizace technických obo-
rů, jejichž absolventi na trhu práce 
chybí
Budeme pořádat „veletrh pracovních 
příležitostí“ pro žáky ZŠ, kde podnika-
telé představí profese, které potřebují 
nebo do budoucna budou potřebovat 
profesně obsadit. Dalším cílem veletr-
hu je zpopularizovat technické profese, 
kterých je v současnosti na trhu práce 
nedostatek. Budeme realizovat projekt 

„Vezmi své dítě do práce“. Jeden den 
v roce půjdou děti místo do školy se 
svými rodiči do práce, aby viděli, jak je-
jich rodiče tráví svůj pracovní den. Tím-
to způsobem se dětem také představí 
práce opavských institucí a firem.
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Podpora podnikání a zaměstnanosti

Vize a plány

Popularizace technických oborů, 
zvyšování úspěšnosti absolventů při 
hledání dobrého zaměstnání, podpo-
ra firem při náboru technicky vzděla-
ných pracovníků
Budeme aktivně podporovat propaga-
ci technických profesí, tak aby se staly 
atraktivními pro žáky ZŠ, např. promí-
táním firemních videí, diskusemi se zá-
stupci firem, technickým dovybavením 
škol a školek (od stavebnic až po vy-
bavení školních dílen). Chceme ve ško-
lách otevřít téma „I instalatér může být 
atraktivní povolání“.
Vytvoříme pracovní skupinu složenou 
ze zástupců města, Okresní hospodář-
ské komory, Úřadu práce a podnikatelů, 
která bude mít za úkol vytvořit „profil 
zaměstnance“, který pak budou školy 
moci využít k přizpůsobení svých vý-
ukových plánů.

Zřízení coworkingového centra (sdí-
lené kanceláře) v prostorách měst-
ského objektu
Vyčleníme prostor pro coworkingové 
centrum v prostorách města, kde si pře-
devším podnikatelé ve službách a po-
dobných činnostech budou moci po-
zvat své zákazníky, uspořádat seminář 
a podobně. Vhodné prostory mohou 
být v budově Slezanky nebo v Dukel-
ských kasárnách.

Nové granty na podporu začínajících 
podnikatelů
Grantový okruh na podporu podniká-
ní bude dotován částkou max. 2 mil. 
Kč ročně. Vytvoříme pracovní skupi-
nu, která bude mít za úkol stanovit ob-
lasti podpory, podmínky a následnou 
kontrolu čerpání prostředků. Začínající 
podnikatelé budou mít za jasně daných 
podmínek šanci získat určitou finanční 
částku na rozjezd svého podnikání.

Účinnější propagace města jako 
atraktivní turistické destinace, pod-
pora místních podnikatelů (nejen) 
v cestovním ruchu
Využijeme turistického potenciálu 
našeho města nejen ke zvýšení jeho 
atraktivity pro turisty, ale také k roz-
voji podnikání. Propojíme podnikatele 
v cestovním ruchu (restaurace, hotely 
apod.) formou tzv. affiliate marketing 
(partnerský marketing, provizní systém) 
a nabídneme atraktivní turistické ba-
líčky.


