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Strategický projekt 
 

 V souladu s RIS3 MSK, resp. NRIS 

 Posiluje spolupráci mezi subjekty v kraji 

 Přínos/dopad pro soukromý sektor v kraji 

 Slouží k posílení inteligentní specializace vybraných domén 

 

 ÚV doporučuje se zaměřit na horizontální projekty – zpočátku 

 předloženy RpI 2 + 1 

 Identifikovány z AP - 2, na inovační platformě Moderní řídící systémy - 1 
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PODPORA STRATEGICKÝM PROJEKTŮM v rámci SA 

 

1) Strategický projekt 

               

 RIS3 developer - Identifikace, příprava rozšířené fiše, koordinace 

aktérů/partnerů, zpracování 

 RpI – potvrzuje výběr/zadává zpracování 

 ÚV – vydává stanovisko 

 

 

 

 Projekt připravený pro realizaci, monitorování realizace  

 

 

2) Strategický projekt – podpora projektům v rámci aktivity Asistence 
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SOULAD s RIS3 MSK 

Klíčová oblast změny krajské 

přílohy RIS3 (horizontální priorita)  
B – Lidské zdroje 

Strategický cíl krajské přílohy RIS3 

Zvýšení technických a netechnických kompetencí výzkumných 

pracovníků znalostních institucí a firem pro potřeby aplikovaného 

výzkumu a experimentálního vývoje 

Specifický cíl krajské přílohy RIS3 
SC B4 – Zvýšení počtu absolventů technických  a přírodovědných oborů 

a identifikace technických  a přírodovědných talentů 

Technologická doména (vertikální 

priorita)   
Průřezově naplňuje všechny vertikální priority 

PŘEDPOKLÁDANÉ FINANCOVÁNÍ  

Operační program (nebo jiný zdroj 

externího financování) 

Krajský rozpočet 

Prioritní osa OP 
N/A 

NOSITEL PROJEKTU (ŽADATEL) Moravskoslezský kraj 

PARTNER Agentura pro regionální rozvoj  



Strategický projekt: Program podpory stáží 

žáků/studentů ve firmách 

 

5 

CÍL PROJEKTU 

Cílem programu je přispět k lepšímu uplatnění studentů SŠ (2., 3. ročníky) a VŠ (2., 3. – Bc, 1. – Mgr. 

ročníky) denního studia v praxi formou finanční podpory stáží u potenciálních zaměstnavatelů. 

Budou podporovány stáže studentů technických oborů. Nebudou podporovány obory ekonomické, 

lékařské a humanitní. Díky účastem studentů na stážích bude možné získat podněty pro návaznou 

aktualizaci/doplnění studijních oborů v závislosti na aktuálních potřebách zaměstnavatelů. 

PŘEDPOKLÁDANÉ VÝSTUPY 

Při alokaci 3 mil. Kč/program by mohlo být podpořeno až 39 studentů, 

resp.  až 18 firem. 

Min. 20% žáků/studentů podpořených z tohoto dotačního programu 

bude po absolutoriu zaměstnáno ve firmě. 

DOBA REALIZACE 3/2017 – 2/2018 

ROZPOČET 3 mil. Kč - pilot 

RIS3 DEVELOPER Zuzana Bardoňová 
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SOULAD s RIS3 MSK 

Klíčová oblast změny krajské 

přílohy RIS3 (horizontální priorita)  
B – Lidské zdroje 

Strategický cíl krajské přílohy RIS3 

Zvýšení technických a netechnických kompetencí výzkumných 

pracovníků znalostních institucí a firem pro potřeby aplikovaného 

výzkumu a experimentálního vývoje 

Specifický cíl krajské přílohy RIS3 
SC B3 – Zvýšení mobility lidských zdrojů ze zahraničních znalostních 

institucí a firem do MSK 

Technologická doména (vertikální 

priorita)   
Průřezově naplňuje všechny vertikální priority 

PŘEDPOKLÁDANÉ FINANCOVÁNÍ  

Operační program (nebo jiný zdroj 

externího financování) 

Horizon 2020 

Prioritní osa OP 
Marie Skłodowska-Curie Co-funding of regional, national and 

international programmes 

NOSITEL PROJEKTU (ŽADATEL) Moravskoslezský kraj 

PARTNEŘI 

Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava, Ostravská 

univerzita, Slezské univerzita v Opavě, Fakultní nemocnice Ostrava, 

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje  
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CÍL PROJEKTU 

Cílem projektu je podporovat mobility, vzdělávání a profesní rozvoj zahraničních výzkumníků, což 

bude rovněž přispívat ke zlepšení výzkumu a inovačního potenciálu v regionu. V rámci projektu bude 

rozvíjena vzájemná spolupráce a předávání znalostí mezi výzkumnými organizacemi v kraji a mezi 

dalšími zeměmi, čímž bude podpořena internacionalizace a celková konkurenceschopnost regionu. 

Cíle, aktivity a dopady projektu jsou v souladu s prioritami RIS3 MSK.  

PŘEDPOKLÁDANÉ VÝSTUPY 

Výstupem projektu bude realizace 13 stáží (12 až 24 měsíců) pro 

zahraniční výzkumníky, kteří se zapojí do výzkumných projektů a 

vzdělávacích činností v regionu.  

DOBA REALIZACE 7/2017 – 6/2022 

ROZPOČET 25 mil. Kč 

RIS3 DEVELOPER Radim Duda 
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SOULAD s RIS3 MSK 

Klíčová oblast změny krajské 

přílohy RIS3 (horizontální priorita)  
A - TRANSFER TECHNOLOGIÍ 

Strategický cíl krajské přílohy RIS3 
Zvýšení intenzity inovačních aktivit firem využitím vlastních kapacit a 

současně výsledků VaV výzkumných organizací 

Specifický cíl krajské přílohy RIS3 
A2 – Zvýšení objemu smluvního a kolaborativního výzkumu ve 

výzkumných organizacích 

Technologická doména (vertikální 

priorita)   
Průmyslová automatizace 

PŘEDPOKLÁDANÉ FINANCOVÁNÍ  

Operační program (nebo jiný zdroj 

externího financování) 

OP PIK Spolupráce – Klastry – Kolektivní výzkum 

Prioritní osa OP 
PO-1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“ 

NOSITEL PROJEKTU (BUDOUCÍ 

ŽADATEL) 
Moravskoslezský automobilový klastr, z.s.  



Strategický projekt: KOBOTY – procesní inovace 

9 

CÍL PROJEKTU 

Projekt si klade jako cíl ověřit organizačně-procesní inovace spočívající ve vývoji funkčních modelů 

periferie při implementaci Kobotů do existujících procesů výrobních linek v málo/velkosériové 

výrobě v souladu s novou směrnici ISO/TS 15066 jako solidní základ pro budoucí práci v této oblasti 

a dokumentace.  
 

PŘEDPOKLÁDANÉ VÝSTUPY 

A. Vyvinuté periferie specifické pro potřeby výrobních podniků, které 

umožní efektivní a flexibilní využití interakce Kobotů se 

zaměstnanci  

B. Vývoj a zpracování technicko-legislativního manuálu  

C. Zřízení expertního řešitelského týmu  

DOBA REALIZACE 3Q/2017 – 3Q/2019 

ROZPOČET 6,56 mil. Kč 

RIS3 DEVELOPER Dominik Kovalčík 
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Rada pro inovace Moravskoslezského kraje schvaluje 

realizaci   

 

 

projektu „Program podpory stáží žáků a studentů ve firmách“, 

 

projektu „Foster excellence in the Moravian-Silesian Region“, 

 

projektu „KOBOTY – procesní inovace“ 

  

 

a jejich zařazení jako strategických intervencí do Akčního 

plánu 2017-2018 Krajské přílohy k národní RIS3 – Strategii 

inteligentní specializace za Moravskoslezský kraj. 
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www.rismsk.cz 

http://www.rismsk.cz/
http://www.rismsk.cz/

