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 prokazatelně a významnou měrou přispívá k dosažení 

strategického cíle krajské přílohy k RIS3 strategii nebo 

specifického cíle Národní RIS3 strategie  

a současně  

 posiluje spolupráci mezi subjekty inovačního prostředí v kraji 

nebo mimo kraj  

a současně  

 má prokazatelné přínosy/dopady pro soukromý sektor v kraji 

nebo mimo kraj v ČR, tj. např. musí prokazatelně 

prostřednictvím podpory inovací přispívat k růstu 

konkurenceschopnosti firem v kraji  

nebo  

 slouží k posílení inteligentní specializace vybraných domén 

kraje nebo České republiky  

 



Výběr strategických projektů RIS3 MSK 
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Výběr učiněn členy Rady pro inovace MSK 

1. kolo výběru: 

Každý člen RpI mohl nominovat 3 projekty z AP RIS3 MSK 

splňující kritéria strategického projektu: 

 Kritérium příspěvku k cílům RIS3 

 Kritérium posílení spolupráce 

 Kritérium přínosů pro soukromý sektor v kraji nebo mimo kraj 

 Kritérium inteligentní specializace 

 

2. Kolo výběru – hlasování členy RpI u projektů z prvního 

kola (každý člen 8 hlasů – max. 1 hlas/projekt)  
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Seznam 35 projektů po druhém kole hlasování 

Projednání seznamu v inovačních platformách RIS3 MSK 

 Pokročilé materiály 

 Moderní řídicí systémy pro výrobu, zkušebnictví a 

bezpečnost 

 Moderní energetika a zpracování odpadů  

 Regenerativní medicína, genomika, bioinformatika – 

bioklastr 

 KlastrNet 

 Start-ups 

Expertní stanoviska/doporučení členů inovačních 

platforem k tomuto seznamu projektů 

 

 



Expertní stanoviska / doporučení IP  
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Návrhy k doplnění: 

37 – Homecare 2020 (VŠB-TU) 

154 - Tepelná čerpadla - rozvoj potenciálu geotermální energie 

(VŠB-TU) 

175 - Vývoj algoritmů pro efektivní řízení průmyslových procesů 

(VŠB-TU) 

263 - Observatoř trhu práce a konkurenceschopnosti MS kraje - 

analytické a prognostické pracoviště (VŠB-TU Ostrava) 

Vyhodnocování efektivnosti inovačních nástrojů v MSK (MSK, 

ARR) 



Expertní stanoviska / doporučení IP  
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73 - Navýšení znalostního potenciálu výzkumně vývojových 

pracovníků skupiny TŽ-MS (TRŽ) 

82 - Optimalizace výrobních nákladů, energetické a 

materiální náročnosti, kvalitativních parametrů 

nebo navýšení výrobnosti při produkci výrobků ve skupině 

TŽ-MS (TRŽ) 

118 - Rozšíření výzkumně vývojového potenciálu 

společností skupiny TŽ-MS (TRŽ) 

190 - Vývoj nových sofistikovaných výrobků ve 

společnostech skupiny TŽ-MS (TRŽ) 

86 – Vývojový projekt Plasty (MAK) 

18 - Centrum řízení procesů a automatické identifikace 

(VŠB-TU) 

 

 



Expertní stanoviska / doporučení IP  
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Návrhy k doplnění (za předpokladu úpravy projektu): 

15 - Budování kapacit a posílení dlouhodobé spolupráce v 

podmínkách energetiky 21. století (VŠB-TU) – obsah 

projektu 

32 – Farmakologicko-toxikologické centrum (OSU) – 

zahrnutí vivária, úprava rozpočtu 

125 - Rozvoj podnikatelského inkubátoru STEEL IT - 

partnerství 

Návrhy k revizi: 

27 - Ekologizace technologických procesů průmyslové 

výroby a zpracování odpadů s cílem jejich dalšího 

průmyslového využití (VŠB-TU) – obsah projektu, rozpočet 

56 - Materiály a technologie pro environmentální aplikace  – 

společný projekt pro podporu rozvoje Ústeckého a 

Moravskoslezského regionu (VŠB-TU) – úprava rozpočtu 



Expertní stanoviska / doporučení IP  
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Návrhy k vyřazení: 

280 - Zvýšení kvality vzdělávání a jeho relevance na potřeby 

trhu práce (SLU) 

108 – Protinádorová vakcína P1 (OSU) 
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