oblast PODPORA ZAMĚSTNAVATELŮ A ZAMĚSTNANOSTI
Více pracovních míst do problémových regionů a podpora vědy
a výzkumu
Jsme specifický kraj s obrovským potenciálem. Ve větších městech je nezaměstnanost spíše
okrajovým problémem. Ve výspách našeho kraje, v podhůří Jeseníků či na Karvinsku, je to však stále
palčivé téma. Navrhovat další plošné snižování nezaměstnanosti je trik, na který slyší levicoví
voliči, ale přiznejme si, že žijeme v době, kdy naopak zaměstnanci chybí. Především ti
kvalifikovaní. Zaměstnanost by se měla plošně podporovat tam, kde je to ještě potřeba –
například na Bruntálsku a Karvinsku. Tam by pomoc kraje měla směřovat výhradně. Ve
městech je naopak nutné podpořit kvalitu pracovních pozic – vznik atraktivních míst,
podporovat inovace, vědu a výzkum, na které jsou navázána právě ta atraktivní, dobře placená
místa.








Budeme usilovat o zřízení regionálního inovačního centra. Moravskoslezský kraj může být
středoevropský HUB inovací.
Podpoříme vědu a výzkum, aby vznikala nová atraktivní pracovní místa. Především pro
mladé, aby neodcházeli z kraje. Napojíme tuto myšlenku na plánované inovační centrum –
akcelerátor a inkubátor pro nové firmy. Nejen z oblasti IT, ale i služeb.
Budeme cílit podporu do regionů s vysokou nezaměstnaností (např. Bruntálsko nebo
Karvinsko).
Spolu s útlumem těžkého průmyslu musíme rychle reagovat na změnu odvětvové struktury
kraje. Ve spojení se smysluplnou revitalizací například Karvinska a využíváním brownfieldů
můžeme do kraje přivést i nová odvětví a nová pracovní místa.
Zajistíme splatnost faktur za služby a práce kraje a jeho organizací nejpozději do 30 dnů.
Najdeme způsob, jak ti, kteří dlouhodobě pobírají podpory, budou muset odpracovat určitý
počet hodin v týdnu ve veřejně prospěšných pracích.
Budeme podporovat tvorbu míst pro zdravotně znevýhodněné zaměstnance ať již přímo, nebo
prostřednictvím jejich zaměstnavatelů.
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