AP RIS3 MSK 2015-2016
Rada pro inovace Moravskoslezského kraje, 24. 6. 2015

AP RIS3 MSK na období 15-16
…Obsahuje projekty (aktivity), které naplňují RIS3 MSK…
Metodika zpracování AP
 Fáze I - Mapování projektů
 Osloveny stovky institucí / firem / aktérů inovačního systému
 Terénní šetření proběhlo v 1. pololetí 2013/2. pololetí 2014)
 Registrace projektů on-line – 1. „hromadná“ výzva květen 2014 / 2.
„hromadná“ únor 2015 / průběžně na jednáních/akcích apod.
 Vyplnění parametrů projektů do projektových fiší (vzor NRIS)
 Každý subjekt má svou vlastní složku – odpovídá za data uvedené
v projektových fiších
 Mapování/registrace projektů probíhá kontinuálně – AP je „živý“
dokument“
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AP RIS3 MSK na období 15-16
 Fáze II - Kontrola úplnosti vyplněných údajů v projektových fiších
 Březen 2015
 Důraz na výsledky a výstupy projektů – podklad pro vyhodnocení
projektů v následujících letech

 Fáze III - posouzení projektů z hlediska souladu s RIS3 MSK a NRIS
 Kritéria pro zařazení projektu do AP:
– Počátek realizace projektu spadá do období 2015-2016
– Projekt je v souladu se specifickými cíli a výzkumnými směry
– Projekt je připraven k realizaci
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AP RIS3 MSK na období 15-16
 Projekty, které byly vyhodnoceny, že nejsou v souladu s RIS3 MSK
nebo NRIS – mohou být financovány z jiných prioritních os/
specifických cílů Operačních programů (či jiných finančních
zdrojů), kde není požadován soulad s regionálními nebo národní
RIS3
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Technologická doména

AP

Počet projektů Náklady projektu
v mil Kč bez DPH
RIS3 MSK
(odhad)

Pokročilé materiály

43

3 979,44

Průmyslová automatizace

10

2 410,19

Mechatronika

13

2 041,60

Biomedicína

12

1 422,70

Technologie zpracování odpadů

8

564,95

Inteligentní energetika

45

7 960,95

Integrované bezpečnostní systémy

29

3272,49

Superpočítačové metody

7

1 928,45

Horizontální projekty

71

6 158,87

Celkový součet

238

29 739,64
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AP RIS3 MSK

Specifický cíl
SC A1 – Zvýšení intenzity transferu a komercializace výsledků
výzkumné a vývojové činnosti

Počet
projektů

Náklady
projektu
v mil Kč bez
DPH (odhad)

34

7 619,81

62

6 449,51

13

581,56

55

9 035,35

2

16,12

6

674,30

SC B2 – Zvýšení odborné kvalifikace a dalších dovedností lidských
zdrojů ve výzkumu a vývoji

21

2 032,05

SC B3 – Zvýšení mobility lidských zdrojů ze zahraničních
znalostních institucí a firem do MSK

3

696,20

SC B4 – Zvýšení počtu absolventů technických oborů
a identifikace technických talentů

28

2 194,70

SC A2 – Zvýšení objemu smluvního a kolaborativního výzkumu
ve výzkumných organizacích
SC A3 – Zvýšení počtu vzniklých spin-offs a inovativních start-ups
SC A4 – Zvýšení počtu výzkumných aktivit interdisciplinárního
rozměru
SC A5 – Podpora přílivu investic v oblasti výzkumu, vývoje a
inovací
SC B1 – Zvýšení odborných kompetencí lidských zdrojů
o znalostní ekonomice

6

AP RIS3 MSK

Specifický cíl
SC C1 – Zvýšení intenzity navazování mezinárodních kontaktů
a účasti v mezinárodních iniciativách a projektech VaV
SC C2 – Zvyšování informovanosti malých a středních firem
o trendech vývoje technologií a zahraničních trhů
SC C3 – Zvýšení exportních aktivit malých a středních inovačních
firem
SC D2 – Zajištění realizace RIS3 MSK
SC D3 – Zvýšení propagace a medializace výsledků výzkumu a
vývoje a RIS3 MSK
Celkový součet

Počet
projektů

Náklady
projektu
v mil Kč bez
DPH (odhad)

6

224,40

4

119,82

2

21,40

1

60,10

1

14,31

238

29 739,64
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Strategické projekty AP
 Kritéria strategických projektů:
 partnerské projekty, které vyžadují v přípravné fázi
koordinaci většího počtu subjektů, a zároveň mají významný
dopad v regionu;
 projekty jednoho nositele, které mají ovšem strategický
význam pro celý region, tzn. mají dopad v celém regionu;
 další rizikové projekty, které ovšem mají vysokou přidanou
hodnotu.
 Podpora z SA (KA Asistence) – počítá se s ní, přetrvává však
problém s veřejnou podporou
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Přínosy AP
 Pro nositele projektů:





Soulad s RIS3 (pro výzvy)
Předpokládá se finanční podpora přípravy strategických projektů
Program podpory projektové dokumentace – KRAJ
Info servis o výzvách

 Pro výkonnou jednotku RIS3 (ARR):
 Podklady pro jednání inovačních platforem
 Podklad pro vyhodnocování naplňování specifických cílů a
technologických domén RIS3 MSK
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AP – další postup
 Projekty možno vkládat průběžně (Google Disk)
 Pravidelné uzávěrky pro vyhodnocování naplňování AP
(ročně) – bez vlivu na vkládání projektů
 Na základě registrace projektů možno ze strany ARR
vystavit potvrzení o souladu s RIS3 (pro některé výzvy např. v Horizontu 2020, pro budoucí „vertikální“ výzvy
v OP, aj.)
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www.rismsk.cz
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