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RIS3 MSK
Projekty do akčního plánu
Ostrava, 18.2.2014

Akční plán RIS3 MSK
Rámcový AP 2014 – 2020
Dílčí dvouleté AP s konkrétnějším popisem projektů
– AP 2014-2015, atd.
Flexibilní dokumenty
Soulad projektů s oblastmi výzkumné specializace a
specifickými cíli
Zvýhodnění projektů zařazených do AP RIS3 MSK při
ucházení se o dotace z nových OP (OPPIK, OPVVV)
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Prioritní oblast A – Transfer technologií
Příklady projektů
Mieloma - biobankovnictví, bionformatické a genomické
centrum
Energetické inovace
Výzkumné programy (válcování, přesné strojní díly,
hladinoměry)
Výzkum dopadu nanočástic na lidské zdraví
Evropské energetické, bezpečnostní a vzdělávací centrum
aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje
Seed fond MSK
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Prioritní oblast A – Transfer technologií
Příklady projektů
Podpora meziodvětvového výzkumu (KlastrNet)
Program na podporu kolaborativního výzkumu
Kompenzační fond
Datový sklad pro vědu a výzkum s návazností na datové
analýzy klinických dat
Nové technologie RFID (monitorování dopadů na ŽP,
distribuční/logistické procesy ve firmách)
Pyro-Tec, technologie pro zpracování odpadních plastů
Výzkumný program - smart grids, ODV
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Prioritní oblast B – Lidské zdroje
Příklady projektů
Vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti
Vzdělávací aktivity pro firmy o nových energetických
aplikacích
Podpora rozvoje LZ ve VaV ve firmách
Kompetence pro inovace 3
Regionální program podpory studia technických a
přírodovědných oborů na SŠ a VŠ
Moravskoslezský program mobilit a asistenčních služeb
pro výzkumné pracovníky ze zahraničí
Rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu – mladí vědci pro růst
výzkumných týmů
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Prioritní oblast B – Lidské zdroje
Příklady projektů
Podpora polytechnického vzdělávání a práce s talenty
Vzdělávací kursy s účastí zahraničních výzkumných
pracovníků
Vzdělávací projekty v oblasti materiálového výzkumu
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Prioritní oblast C – Internacionalizace
Příklady projektů
Brokerage Events
Senzorické systémy a moderní diagnostika pro
HomeCare
Inteligentní terapeutické systémy pro HomeCare
Podpora internacionalizace univerzit v regionu
Technology foresight/forseeking
Inovační tour
Exportní aliance MSP
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Akční plán RIS3 MSK
Další náměty – diskuse
Další postup:
• Přiřazení obdržených projektů k oblastem výzkumné
specializace a specifickým cílům u prioritních oblastí
• Zpracování rámcového AP 2014-2020
• Zpracování dvouletého AP 2014-2015 (doplnění
dalších informací k projektům)
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www.rismsk.cz
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