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Moravskoslezský kraj letos poskytl na podporu vědy, výzkumu a 
vývoje téměř 41,8 milionů korun.  

Moravskoslezský kraj v rámci svého rozpočtu poskytl v letošním roce firmám, 
výzkumným ústavům či univerzitám na podporu vědy, výzkumu a vývoje téměř 41,8 
milionů korun. 

Část finančních prostředků směřovala na tzv. inovační vouchery. V rámci těchto 
inovačních voucherů mohla firma zadat řešení určitého problému výzkumné organizaci 
či univerzitě. Výsledkem pak mohl být například prototyp nového výrobku, testování či 
měření, design produktu, analýza trhu, atd. Další finanční prostředky pak mohly firmy 
využít na uhrazení osobních nákladů pro nově zaměstnané výzkumníky. Nové pracovní 
místo tak vzniklo například ve firmě D3Soft Future s.r.o. nebo Invent Medical Group, 
s.r.o. 

V rámci dotačního programu Podpora vědy a výzkumu se z rozpočtu kraje rozdělilo více 
než 12,4 milionů korun. Tyto prostředky, určené zejména pro firmy, mohly být využity na 
realizaci projektů aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje. Například firmě 
Varroc Lighting Systems, s.r.o. tyto prostředky pomohou ke zkvalitnění vývoje 
elektronických komponent do automobilového osvětlení, firmě Ingeteam a.s. zase 
k vývoji automatizovaného pracoviště pro paletizaci dřeva. 

 

Akční plán Regionální inovační strategie MSK na roky 2017 - 2018 už 
je v přípravě, zaregistrujte svůj projekt a získejte konzultaci zdarma.  

Každá firma, univerzita či výzkumný ústav z Moravskoslezského kraje může do 31. 1. 
2017 zaregistrovat svůj výzkumný nebo inovační projekt do Akčního plánu Regionální 
inovační strategie (RIS3 MSK). Soulad s RIS3 bude v některých nových výzvách OP 
Výzkum, vývoj a vzdělávání bodově bonifikován. Získané informace také pomáhají 
mapovat inovační potenciál kraje a mohou pomoci i při nasměrování dotačních výzev 
zaměřených na výzkumná témata. V současné době je v Akčním plánu zaregistrováno 
již 233 projektů, jejichž celková hodnota je více než 22 mld. Kč. 

Zaregistrováním projektu získáte nejen posouzení souladu projektu s Regionální 
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inovační strategií MSK, které Vám může pomoci při předložení projektu do evropských 
dotačních programů, ale také hodinu konzultací s odborníky krajského inovačního týmu 
k vašemu projektu zdarma. Konzultace Vám může pomoci například k výběru vhodného 
či dostupného zdroje financování. 

Pro registraci a více informací kontaktujte Zuzanu Bardoňovou, 724 179 899, 
bardonova@arr.cz. 

 

Ocenění si zaslouží i ženy-podnikatelky, přihlaste je do soutěže Lady 
Business Moravskoslezského kraje. 

Od 1. prosince se mohou ženy-podnikatelky hlásit do 2. ročníku soutěže Lady Business 
Moravskoslezského kraje. Soutěžit mohou jak právnické, tak i fyzické osoby (vyjma těch 
fyzických osob, které vykazují výdaje paušálem). Podnikatelka musí mít místo podnikání 
a trvalé bydliště v Moravskoslezském kraji, zároveň také musí zaměstnávat minimálně 3 
stálé pracovníky a být alespoň 2 roky na trhu. V případě právnické osoby musí mít žena 
alespoň 50% obchodní podíl. 

Nominovat podnikatelku pomocí webového formuláře můžete i Vy! 

Bližší podmínky na webových stránkách www.ladybusiness.cz. 

 

  

 

Telemedicínu pro celou Českou republiku nabízí Národní dohledové 
centrum v Ostravě. 

Telemedicína - pojem, o kterém se mohli účastníci inovační platformy pořádané 
Agenturou pro regionální rozvoj v rámci Regionální inovační strategie 
Moravskoslezského kraje, dozvědět  dne 6.12.2016 více. Nově vzniklé Národní 
dohledové centrum (NDC), které sídlí ve Vědecko-technologickém parku v Ostravě a je 
jediným pracovištěm svého druhu v ČR, poskytuje služby pacientům a lékařům v celé 
zemi.  

Podstatou telemedicíny a potažmo i jednou z hlavních činností NDC, je vzdálené 
monitorování pacientů. Pacient doma provádí předepsaná měření (např. měření tlaku 
nebo hladiny cukru v krvi) a naměřená data jsou pomocí vzdáleného přístupu k dispozici 
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lékařům v reálném čase. Lékař tedy může sledovat důležité hodnoty odrážející 
pacientův zdravotní stav a v případě dosažení, či překročení nastavených limitních 
hodnot je vyvolán alarm. Lékař může okamžitě zakročit (změnou medikace apod.) či 
sdílet data.   

Lékařům i pacientům šetří telemedicína čas. Lékař může sledovat zaznamenané 
hodnoty svého pacienta v době, kdy má časové možnosti a pacient nemusí být jen 
z důvodu pozorování hospitalizován, čekárny u lékařů, kteří s NDC spolupracují, jsou 
volnější. Celé řešení znamená úsporu nákladů a spokojenost pacientů i lékařů. 

 

Letos byly oceněny nejen inovační firmy, ale i mladí inovátoři z 
Moravskoslezského kraje. 

Soutěž Inovační firma Moravskoslezského kraje je oceněním již tradičním. Za 4. ročníky 
byli tímto titulem oceněny firmy z Moravskoslezského kraje, které do soutěže přihlásily 
inovace mnohdy světově unikátní (2013 - Mepac CZ s.r.o., 2014 - Varroc Lighting 
Systems s.r.o. a JAP Trading s.r.o., 2015 - LumiTRIX s.r.o. a MATERIÁLOVÝ A 
METALURGICKÝ VÝZKUM, s.r.o., 2016 - CROSS NETWORK INTELLIGENCE, s.r.o. a 
Varroc Lighting Systems s.r.o.). 

Letošní ročník byl přece jen trochu odlišný, možnost přihlásit se dostali poprvé i žáci a 
studenti základních, středních a vysokých škol. V těchto kategoriích pak bodovaly 
návrhy například na elektro-skútr či mechanicko-fyzikální rozbor sypkých hmot. 

 

 

Krajské prostředky určené na inovační vouchery nesou konkrétní 
výsledky na poli inovací. 

Inovační vouchery, které ze svého rozpočtu poskytuje Moravskoslezský kraj, jsou 
určeny na rozvoj spolupráce a transferu znalostí mezi vysokými školami, výzkumnými 
organizacemi a malými a středními podniky. Inovační vouchery umožnily firmám nejen 
získat nová technologická řešení, zhotovit prototyp výrobku či uvést nový produkt na trh, 
ale sloužily také k navázání dlouhodobé spolupráce. Ta, jak v rámci průzkumu zjistila 
Agentura pro regionální rozvoj, probíhala mezi firmou a výzkumnou organizací či 
univerzitou i následně po ukončení dotačního financování. Co přináší firmám inovační 
voucher, ukazuje i následují graf. 
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Více informací můžete nalézt ve studii. Informace o možnostech financování v rámci 
inovačních voucherů naleznete na webu Moravskoslezského kraje. 

 

Zúčastněte se nových seminářů a workshopů i pro firmy. 

V roce 2016 jsme proškolili v inovačních a dalších souvisejících tématech téměř 150 
osob. Zájemci z firemního sektoru mohli přijít například na seminář věnovaný štíhlé 
výrobě, ochraně duševního vlastnictví či kyberbezpečnosti. 

V roce 2017 se můžete těšit na semináře zaměřené například na: 

 Technologické trendy a technology foresight, 
 Řízení inovací ve firmách, 
 Daňové odpočty na vědě a výzkumu a mnoho dalších. 

Více naleznete na webu ARR, či Vám je poskytne Mgr. Kateřina Klapcová 
(klapcova@arr.cz) 

 

Zájem odborné veřejnosti o akce pořádané k rozvoji regionu a 
inovačního prostředí stále stoupá.  

Jako každoročně, tak i v letošním roce, Moravskoslezský kraj prostřednictvím Agentury 
pro regionální rozvoj, a.s. zrealizoval několik významných konferencí a akcí, které 
navštívilo více než 700 účastníků. 

Těmi největšími byla ostravská konference Invest More v červnu a následná zářijová 
konference v Praze. V Ostravě byla hlavním tématem spolupráce firem s krajskými 
technickými středními školami, získávání nových zaměstnanců včetně absolventů a 
zahraničních pracovníků. Že o spolupráci firem a škol byl zájem, svědčí i více než 40 
partnerství, které byly díky konferenci navázány. Jednalo se hlavně o realizaci 
odborných praxí a stáží ve firmách, k jejichž hladkému průběhu přispěly i vzorové 
dokumenty (např. smlouvy o učební praxi či přehled technických škol), které přímo na 
konferenci mohli účastníci získat. Zářijová konference v Praze se zaměřila na 
představení Moravskoslezského kraje jako regionu inovativních firem a špičkových 
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univerzit a proběhla za účasti premiéra Bohuslava Sobotky.  

      

Invest More and Innovate in the                           Invest More, 3.6.2016 Ostrava 
MSR, 7.9.2016  Praha 

 

         
 
RIS-letter vydává Agentura pro regionální rozvoj, a.s., 
Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava 

Sledujte nás také na facebooku  

[odhlaseni] 
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