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 RIS je nástrojem koordinované a systémové podpory 

VaVaI procesů v regionech 

 Aktivní účast subjektů regionálního inovačního systému do 

přípravy a realizace RIS je klíčovým faktorem úspěchu RIS 

Důvody, proč mít RIS: 

 Identifikace bariér v inovačním systému, způsoby eliminace 

 Identifikace odvětví s inovačním potenciálem 

 Nalézání společných potřeb subjektů v inovačním systému, 

tzv. „třecích ploch“, networking a facilitace spolupráce mezi 

těmito subjekty 

 

Úvod do problematiky RIS   



Úvod do problematiky RIS  

4 

 Podpora spolupráce těchto subjektů vhodnými nástroji 

(finanční, networkingové nástroje, odborný poradenský 

servis, vzdělávací aktivity, apod.) 

 Určování dalších směrů podpory VaV v kraji 

 

 

 

RIS se systémově zabývá všemi danými aspekty 

 

Vyšší inovační výkonnost u regionů dlouhodobě 

podporujících VaVaI procesy 



Inovační systém MSK – analýza pro RIS MSK 

5 

Terénní šetření firem 

Terénní šetření institucí (znalostní instituce, 

intermediární instituce pro podporu inovací) 

Statistická analýza inovační výkonnosti MSK 

Příklad podpory inovací v jiných regionech – 

Jihomoravský kraj (JIC) 



Inovační systém MSK – základní charakteristika 

6 

• Vysoce rozvinutý, ale zároveň složitý (duplicita aktivit) 

• Velké firmy  (Vítkovice, TRŽ, Arcelor Mittal, Bonatrans, 

Visteon…… – hlavní články dodavatelských řetězců, na ně 

napojené MSP 

• Tři univerzity – VŠB-TUO (zaměření fakult odpovídá 

odvětvovému profilu kraje, nově zřízené CPI), OSU, SLU, 

tři VŠ – VŠP Ostrava, VŠSS Havířov, VŠKE 

• Výzkumné ústavy – veřejné (ÚGAV, ZU Ostrava) i privátní 

(VÚHŽ, MMV, VVUÚ) 

• 10 klastrových organizací, 1 technologická platforma 

• Veřejný sektor a další intermediární organizace pro 

podporu inovací – KÚ MSK, ARR, MMO, KHK MSK, SPR 

MSK, podnikatelské inkubátory……… 



Klíčová odvětví MSK s inovačním potenciálem 
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• Hodnotový řetězec „uhlí – ocel – stroje“ 

• Automobilový průmysl 

• IT 

• Energetika 

• Biomedicína a biotechnologie 



„Uhlí – Ocel – Stroje“ 
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• Vzájemná provázanost důlního průmyslu, hutnictví (metalurgie) a strojírenství 

• Rozsáhlá znalostní základna - schopnost vývoje nejnáročnějších ocelí 
• Existence „světové excelence“ v propojení metalurgie a strojírenství (Bonatrans, 

Vítkovice a další menší firmy) 
• Hlavní specializace: stroje a zařízení pro těžbu, energetiku, off-shore apod., příp. 

vývoj a výroba velkých a/nebo technologicky náročných kusových/malosériových 
modulů a dílů pro stroje a investiční celky (systémoví integrátoři – dodávky na klíč 
/ dodávky modulů a dílů) 

• Vítkovice, a. s. - zalomené hřídele, bezešvé tlakové láhve (CNG) …. 

• Národní strojírenský klastr 

• RMTVC 

 



Energetika 
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• Úzká návaznost na strojírenství 

• Oblasti specializace (vývoj a dodávky zařízení): 

 Jaderná (i klasická) energetika – části primárního 

okruhu a technologie v rámci využívání stlačeného plynu 

 Technologie výroby energie z obnovitelných a 

druhotných zdrojů – pyrolýzní technologie, fermentační 

technologie, solární technologie 

• Moravskoslezský energetický klastr 

 



Automobilový průmysl 
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• Silné zapojení do globálních hodnotových řetězců 

• Postupně se rozšiřují aktivity realizované v místních pobočkách 

nadnárodních společností, včetně VaV aktivit - Visteon, Varroc Automotive 

Systems, Continental Automotive Systems 

• Kromě nadnárodních firem také místní firmy s vlastním VaV – např. Brano 

• Hlavní oblasti VaV: světelná, klimatizační a chladicí technika, senzory, 

elektronika, kovové součásti, plasty, pulsace, vibrace, hlukové a tepelné 

vlastnosti komponentů 

• Elektromobilita (prototypová laboratoř VŠB, rychlonabíjecí stanice) 

• Moravskoslezský automobilový klastr 

• Hyundai Motor Manufacturing Czech a jeho síť dodavatelů 



Informační technologie 
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• Úspěšné firmy vzniklé v MSK (Kvados, K2Atmitec, D3Soft) 
• Nadnárodní outsourcingová centra (Tieto, StoraEnso) 
• Firmy na rozhraní (Elcom) 

• IT Cluster (leader VŠB-TUO) 

• Výzkum a vývoj v oblasti mobilních technologií 

• Vývoj aplikačního softwaru pro business inteligence 

• Aplikovaný software pro potřeby veřejného sektoru (např. 

krizové řízení – FLOREON) 

• Centrum excelence IT4INNOVATIONS 

 



Biomedicína a biotechnologie 
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• Rozsáhlý výzkum ve Fakultní nemocnici Ostrava, např. unikátní 

léčba popálenin vlastními krevními destičkami pacienta (americký 

patent) 

• 4MEDI – Biotechnologický park 

• OSU – Lékařská fakulta, nové Centrum výzkumu  

• VŠB – FEI: Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství, 

HGF: Institut environmentálního inženýrství 

• Příležitost pro interdisciplinární výzkum (technické aplikace pro 

biomedicínu) 

• Využití nanotechnologií (nejen pro potřeby biomedicíny, Centrum 

nanotechnologií VŠB) 



Regionální inovační strategie 

Moravskoslezského kraje 2010 - 2020 
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 Zpracována 2009, realizace zahájena na podzim 

2010 

 Proběhla aktualizace RIS dle strategie Evropa 

2020 a Národních rozvojových priorit ČR pro 

programovací období 2014+ 

 Zpracovatelem původní i aktualizované RIS je 

Agentura pro regionální rozvoj, a. s. (ARR) 

 ARR je servisní organizací pro realizaci aktivit 

RIS, garantuje však také konkrétní odborné 

aktivity v rámci RIS  



Struktura RIS  
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Vybrané projekty RIS 
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 Podpora vědy a výzkumu v MSK, DT3 - Inovační 

vouchery (program na podporu 

kolaborativního výzkumu), DT1, DT5 

 Program na podporu vytváření pracovních míst ve 

VaV ve firmách (v přípravě) 

 Program na podporu start-ups v PI/VTP (v 

přípravě) 

 Fond mikropůjček pro zakládání a rozvoj spin-offs 

a inovativních start-ups 

 



Vybrané projekty RIS 
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 Podpora klastrových organizací (iniciativa 

ClusterNet) – klastrové VaV projekty 

(odvětvové, interdisciplinární, uplatnění 

technology foresight) 

 Výzkumná centra OPVaVpI – nabídka 

výzkumných kapacit firmám  

 Poradenské služby pro start-ups a spin-offs 

 Workshopy – organizovaná setkání spin-

offs a start-ups s investory rizikového 

kapitálu 



Vybrané projekty RIS  
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 Vzdělávání v inovacích - vzdělávací kursy 

(projekt Kompetence pro inovace), semináře, 

workshopy  

 Brokerage Events 

• Biomedicína a biotechnologie                 

(25.- 26.11.2011)  

• Elektromobilita a další alternativy 

ekologické dopravy v městských 

aglomeracích (19. 9. 2012) 

• Materiálový výzkum (listopad 2013) 

 



Vybrané projekty RIS 
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 Informační a poradenské služby o programech na 

podporu VaV (včetně mezinárodní spolupráce ve 

VaV) 

 Podpora exportních aktivit inovačních firem 

 Technology Foresight (v přípravě) 

 Propagace RIS - monitoring inovačních 

aktivit/projektů v MSK, osobnosti VaV v MSK, 

články, rozhovory, propagační materiály, inovační 

presstripy, webové stránky RIS MSK 

www.rismsk.cz  

 

http://www.rismsk.cz/


Realizace RIS 
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 Rada pro inovace MSK 

 Pracovní týmy RIS – pracovní tým pro start-ups, 

akční plány  

 Kulaté stoly, kooperační workshopy (2012 – 

mechatronika, 2013 – převodovky, ložiska) 

 Inovační snídaně, Inovační tour 
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