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RIS3 MSK 
Úvod 

 • 1.zpracování RIS 2009, realizace od 2010 

• Aktualizace dle strategie Evropa 2020 a Národních 

rozvojových priorit ČR pro programovací období 2014+ 

• Strategie inteligentní výzkumné specializace  

(smart specialisation strategy) 

• RIS3 MSK – příloha Národní RIS3 

• Zaměření na VaV oblasti se silným inovačním potenciálem 

(dosažení kritické velikosti), a to v tradičních i nových 

výzkumných oborech  

• Ex-ante kondicionalita EK k čerpání prostředků na VaVaI z 
nových OP 2014-2020 (OP PIK, OP VVV, OPZ) 

 

 



RIS3 – struktura cílů 

Glob. cíl: Zvýšit konkurenceschopnost ekonomiky Moravskoslezského kraje na globálních trzích 
                                                                                    

  

A -  TRANSFER TECHNOLOGIÍ 

  

B - LIDSKÉ ZDROJE 

  

  

  

C – INTERNACIONALIZACE 

  

  

  

D – KOORDINACE A IMPLEMENTACE 

RIS 

                                   

Sp. C. A1 – Zvýšení intenzity transferu 

a komercializace výsledků výzkumné 

a vývojové činnosti 

Sp. C. B1 – Zvýšení odborných 

kompetencí lidských zdrojů o znalostní 

ekonomice 

  

  

Sp. C. C1 – Zvýšení intenzity navazování 

mezinárodních kontaktů a účasti 

v mezinárodních iniciativách a projektech 

VaV 

    SC D1 – Zajištění strategického řízení 

realizace RIS MSK 

  

        

Sp. C. A2 – Zvýšení objemu smluvního 

a kolaborativního výzkumu ve výzkumných 

organizacích 

Sp. C. B2 - Zvýšení odborné kvalifikace 

a dalších dovedností lidských zdrojů ve 

výzkumu a vývoji 

Sp. C. C2 – Zvyšování informovanosti 

malých a středních firem o trendech vývoje 

technologií a zahraničních trhů 

       SC D2 – Zajištění výkonné realizace RIS 

MSK 

  

  

Sp. C. A3 – Zvýšení počtu vzniklých  spin-

offs a inovativních start-ups 

Sp. C. B3 - Zvýšení mobility lidských 

zdrojů ze zahraničních znalostních 

institucí a firem do MSK 

Sp. C. C3 – Zvýšení exportních aktivit 

malých a středních inovačních firem 

  

        SC D3 – Zvýšení propagace a medializace 

výsledků výzkumu a vývoje  

a RIS MSK  

      

Sp. C. A4 – Zvýšení počtu výzkumných 

aktivit interdisciplinárního rozměru 

  

Sp. C. B4 – Zvýšení počtu absolventů 

technických oborů a identifikace 

technických talentů 

    

      

Sp. C. - A5 – Podpora přílivu investic 

v oblasti výzkumu, vývoje a inovací 

      



 

RIS3 
Výzkumné specializace 

 1. Pokročilé materiály a materiály s nízkou energetickou náročností, jejich 
vývoj, výroba a technologie zpracování  

2. Speciální stroje, zařízení a technologické postupy průmyslové 
automatizace pro výrobu a zkušebnictví 

3. Mechatronické systémy a zařízení  
(vč. souvisejícího modelování a simulací) 

4. Regenerativní medicína, genomika a nové přístupy při analýze dat 

5. Zpracování a využití druhotných surovin a odpadů 

6. Inteligentní energetika (smart grids, smart cities, kogenerace, akumulace, 
rekuperace) 

7. Integrované bezpečnostní systémy se zahrnutím prvků environmentální 
prevence a ochrany (škodliviny, epidemiologické jevy) 

8. Superpočítačové metody 

 



 

RIS3 
Akční plán 

 • Zásobník projektů vzniklých v interakci s nositeli 

• Dvouleté dílčí (2015 – 2016, 2017 – 2018, …) 

• Kritéria pro zařazení projektu do AP 
• Projekt časově zapadá do období (2015-2016, …) 

• Projekt je v souladu s cíli a výzkumnými směry 

• Projekt je připraven k realizaci (vyplněná fiše) 

• Dnes cca 270 projektů 

• Nositel sám vkládá svá data do fiše – přístup (Google 

Disk) jen nositel a ARR 

• Správa + údržba „zásobníku“, předkládání pravidelných 

zpráv o stavu AP (vyhodnocení a aktualizace) - ARR 

 

 



 

Smart akcelerátor RIS3 strategie 
 

 

• OP VVV - PO 2 – Rozvoj VŠ a lidských zdrojů pro VaV 
 

• Cíl: Cílem projektu je zajistit rozvoj inovačního systému MSK 
prostřednictvím kvalitní koordinace a implementace RIS3 MSK a 
kvalitního řízení procesu podnikatelského objevování nových 
příležitostí (Entrepreneurial Discovery), do něhož je zapojen 
soukromý i akademický sektor, a jenž je koordinován ze strany 
sektoru veřejného (realizátor+ partner). 
 

• Doba realizace: leden 2016 -  březen 2019 
• Realizátor: Moravskoslezský kraj  
• Partner (výkonná jednotka): ARR, a.s.  
• Rozpočet: 63 mil. Kč – EU 85%, MSK 15% 
• Klíčové pozice 

– Krajský RIS3 koordinátor – hl. komunikační osobou  projektu ve 
vztahu k národní úrovni  (Národní RIS3 manažer)  

– RIS3 developer strategických projektů – klíčový odborný 
pracovník, zodpovědnost za strategické intervence 

– RIS3 manažer – řídí projekt při realizaci RIS3 strategie v kraji 

 

 

 

 

 



 
Smart akcelerátor RIS3 strategie 
Aktivity projektu 

  

• Základní tým – zajišťuje koordinaci a implementaci agendy RIS3 (jednání RpI, IP, práce na 
RIS3 MSK, AP, schvalování v orgánech kraje, apod.) 

 

• Vzdělávání kraje – odborné vzdělávání (VaVaI témata) pro členy týmu a partnery inovačního 
systému (VŠ, VVÚ, členy RpI, IP) 

 

• Mapování - sledování a analýza vývoje inovačního prostředí v MSK (terénní šetření) 

 

• Asistence 

 

• Twinning – zahraniční výjezdy s cílem identifikace a přenosu nástrojů na podporu inovací do 
MSK 

 

• Pilotní ověřování – ověření nově identifikovaného nástroje na podporu inovací v podmínkách 
MSK 

 

• Propagace – propagace RIS3 MSK a inovačního systému MSK 

 

 



 

Strategická intervence 

 
 

• je projekt, který je v souladu s RIS3 MSK, má 
významný dopad na inovační systém MSK a byl 
schválen k realizaci krajskou Radou pro inovace  

 

• V rámci DP budou podpořeny typově především tyto 
projekty:  
– 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 významný dopad v 
celém regionu;  

– další rizikové projekty, které ovšem mají vysokou přidanou 
hodnotu  



 
Posouzení strategického projektu 

 

  

• Příspěvek k cílům RIS3 (krajské/národní) 

 

• Posílení spolupráce (partnerské projekty)/Přínos pro 
cílové skupiny projektu (partnerské a individuální 
projekty) 

 

• Přínos pro soukromý sektor v kraji nebo mimo kraj  

 

• Posílení inteligentní specializace vybraných 
technologických domén 
 

 



 

Hodnocení projektu 

  
Pro hodnocení budou projekty rozčleněny do 2 kategorií: 

a) Výzkumné, vývojové a inovační projekty  

b) Ostatní projekty (vzdělávací, networkingové, aj.) 

 

Bodovací kritéria 

1. Řeší projekt konkrétní potřebu podnikové (aplikační) sféry / řeší projekt konkrétní 
potřebu (problém) pro rozvoj podmínek k efektivní realizaci inovačních procesů v 
kraji?  

2. Jaký dopad pro řešení problému přinese plánovaný výsledek projektu? 

3. Jsou aktivity projektu naplánovány tak, aby vedly k dosažení plánovaného 
výsledku? 

4. Zabezpečuje nositel projektu jak jeho realizaci, tak financování?  

5. Je nositel/partneři projektu kompetentní k realizaci předmětného projektu? 
(Rozsah zkušeností v dané problematice.) 

6. Je rozpočet vzhledem k obsahu a množstevnímu objemu aktivit projektu 
úměrný?  



 

Děkujeme za pozornost. 
www.rismsk.cz  

 

http://www.rismsk.cz/

