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Harmonogram zpracování 

 Zadání ke zpracování metodik – jednání RpI 24. 6. 2015  

 Návrh prvních verzí metodik: červenec – srpen 2015 

 Vyvěšení metodik na Google Disku, možnost připomínkování členy 

RpI od 7.9. do 18.9.2015 

 Zapracování připomínek a zaslání finálních návrhů metodik před 

zasedáním RpI 



MET – registrace do AP 
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Stávající  stav 

 Průběžně probíhá registrace projektů do AP 

 Doplněna vysvětlení k souladům / nesouladům (nahrána do složek 

nositelů na Google) a zaslání avíza nositelům projektů 

 

Připomínky RpI 

 Doplnit termíny / lhůty pro jednotlivé kroky - Doplněno 

 Možnost odvolání ke třetí straně - Ponecháno stávající znění 

 Sjednotit kontaktní email pro registraci projektů do AP - Doplněno 
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Připomínky RpI 

 Složitý a zdlouhavý proces projednávání návrhů na aktualizaci RIS3 

MSK 

 Omezení počtu předkládaných návrhů na 2 ročně (1 v kategorii 

specifické cíle, 1 v kategorii technologické domény) 

 Řešení v případě, že návrh v oblasti aktualizace technologických 

domén nebude tematicky spadat do žádné z existujících inovačních 

platforem RIS3 MSK 

MET – aktualizace RIS3 MSK 



MET – aktualizace RIS3 MSK 
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Vypořádání připomínek 

 Zkrácení procesu projednávání - zrušení některých dílčích kroků, 

možnost konzultací, relevantní, kompletně vyplněné návrhy nutno 

předložit nejpozději do 30.4. v daném roce  

 Zrušeno omezení na 2 návrhy ročně 

 V případě tématu v oblasti technologických domén nezapadajícího 

do žádné z existujících inovačních platforem RIS3 MSK bude 

ustavena ad hoc pracovní skupina složená z relevantních expertů z 

příslušného oboru  



Návrhy na aktualizaci předložené v roce 2015 
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 Zpracování nerostných surovin (VŠB-TUO) – doplnění 

technologické domény 5 – Zpracování druhotných surovin 

a odpadů 

 Podpora vzdělávání v přírodovědných oborech (SLU) – 

doplnění SC B4 – Zvýšení počtu absolventů technických 

oborů a identifikace technických talentů 

 

Projednávání obou návrhů možno zahájit na základě 

projednané metodiky k aktualizaci dokumentu RIS3 MSK 
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