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1 Úvod 

ARR během prvního dvouletého cyklu AP 2015-2016 oslovila všechny subjekty inovačního systému 

MSK – univerzity, výzkumné ústavy, malé, střední i velké podniky, klastrové organizace, podnikatelské 

inkubátory a veřejné a další zprostředkující organizace pro podporu výzkumu, vývoje a inovací.  

V prvním roce 2015 uskutečnila průběžný monitoring realizace projektů v AP, v druhém závěrečném 

roce 2016 zpracovala finální monitoring realizace projektů zařazených v AP a vyhodnocení naplňování 

cílů a indikátorů RIS
3
 MSK.  

Po uzavření a vyhodnocení prvního dvouletého AP 2015-2016 ARR navrhla dle výše uvedeného 

postupu další dvouletý akční plán RIS
3
 MSK 2017-2018. 

AP 2017 – 2018 obsahuje jednak projekty, které nebyly realizovány v předešlém akčním plánu, ale 

budou realizovány spolu s novými projekty. AP je stejně jako předchozí důležitým podkladem pro 

mapování aktivit aktérů inovačního systému přispívajících k naplňování cílů RIS3 MSK a rovněž je 

vhodný pro mapování absorpční kapacity pro plánování dalších výzev v českých státních a 

evropských dotačních programech. 
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2 Schéma RIS3 MSK 

Níže uvedené schéma znázorňuje strukturu horizontálních prioritních oblastí, strategických 
a specifických cílů RIS

3
 MSK. Následuje popis oblastí výzkumné specializace – technologických 

domén.  

2.1 Horizontální priority 

 

 
 
Cíl  A1 – Zvýšení intenzity transferu a komercializace výsledků výzkumné a vývojové činnosti  

Cíl A2 – Zvýšení objemu smluvního a kolaborativního výzkumu ve výzkumných organizacích  

Cíl A3 – Zvýšení počtu vzniklých  spin-offs a inovativních start-ups  

Cíl A4 – Zvýšení počtu výzkumných aktivit interdisciplinárního rozměru  

Cíl A5 – Podpora přílivu investic v oblasti výzkumu, vývoje a inovací  

 

 

Cíl B1 – Zvýšení odborných kompetencí lidských zdrojů o znalostní ekonomice 

Cíl B2 - Zvýšení odborné kvalifikace a dalších dovedností lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji 

Cíl B3 - Zvýšení mobility lidských zdrojů ze zahraničních znalostních institucí a firem do MSK 

Cíl B4 – Zvýšení počtu absolventů technických oborů a identifikace technických talentů 

 

 

Cíl C1 – Zvýšení intenzity navazování mezinárodních kontaktů a účasti v mezinárodních iniciativách 
a projektech výzkumu a vývoje 

Cíl C2 – Zvyšování informovanosti malých a středních firem o trendech vývoje technologií a zahraničních trhů 

Cíl C3 – Zvýšení exportních aktivit malých a středních inovačních firem  

 

 

Cíl D1 – Zajištění strategického řízení realizace RIS MSK 

Cíl D2 – Zajištění výkonné realizace RIS MSK 

Cíl D3 – Zvýšení propagace a medializace výsledků výzkumu a vývoje a RIS MSK 

 

 

 

 

Horizontální priorita A: TRANSFER TECHNOLOGIÍ   

Horizontální priorita B: LIDSKÉ ZDROJE 

 

Horizontální priorita C: INTERNACIONALIZACE 

 

Horizontální priorita D: KOORDINACE A IMPLEMENTACE RIS 

 



 

 
 
 
www.rismsk.cz 

4     
 

 

 

 

 

2.2 Technologické domény 

 

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

zpracování (vč. využití nanotechnologií) a vzájemného spojování (slitiny, ušlechtilé oceli, kompozity, 

hliník, plasty, přírodní materiály) – tato oblast reprezentuje tradičně silný materiálový výzkum typický pro 

MSK, jehož výsledky jsou průřezově uplatnitelné v širokém portfoliu zpracovatelského průmyslu 

(strojírenství, automobilový průmysl, elektrotechnika, aj.) vč. energetiky a nově také lékařských oborů. 

 Speciální stroje, zařízení a technologické postupy průmyslové automatizace pro výrobu 

a zkušebnictví – tento výzkumný směr reaguje na rostoucí požadavky firem (zejména v oboru strojírenství 

a automobilového průmyslu) po technicky sofistikovaných a zároveň nákladově optimálních výrobních 

zařízeních integrujících prvky měření a průběžné kontroly kvality vyráběných komponentů. 

 Mechatronické systémy a zařízení (vč. souvisejícího modelování a simulací) – jedná se o perspektivní 

výzkumný obor kombinující prvky strojírenství, elektrotechniky a IT, jehož výstupy jsou uplatnitelné v řadě 

technologických aplikací či konkrétních produktů napříč zpracovatelským průmyslem, energetikou i 

medicínským inženýrstvím. 

 Regenerativní medicína, genomika a nové přístupy při analýze dat – výzkumné téma regenerativní 

medicíny má obrovský aplikační potenciál v lékařské praxi (zejména v oblasti kmenových buněk a návazné 

personalizované medicíny), pro dosažení odpovídajících kvalitativních výsledků úspěšnosti léčebných metod 

regenerativní medicíny jsou klíčovými podpůrnými oblastmi také výzkum v oblasti genomiky a multikriteriálně 

strukturované datové sklady a sofistikované statistické analýzy biologických dat (bioinformatika, 

biostatistika). 

 Zpracování a využití druhotných surovin a odpadů vč. Inovativních metod využití jejich 

energetického potenciálu v podmínkách ostravské aglomerace (s využitím infrastruktury původních 

těžebních zařízení, bývalých průmyslových objektů – brownfields, aj.), vývoj bezodpadových 

výrobních technologií – tato problematika zahrnuje vývoj a aplikaci technologií pro nakládání 

s průmyslovými, biologickými odpady a dalšími alternativními surovinami (použité oleje, apod.) 

pocházejících z výrobních procesů a starých ekologických zátěží pro jejich další uplatnění v průmyslové 

výrobě a energetických procesech vč. nových technologických postupů pro předcházení vzniku 

průmyslových odpadů (zejména v hutnictví, strojírenství a automobilovém průmyslu). 

 Smart grids a smart cities s využitím specifik MSK v procesu změn jeho technologického profilu - 

geotermální energie, metan, kogenerace a akumulace, podzemní infrastruktura – téma inteligentních 

energetických sítí a jejich širšího uplatnění v rámci konceptů inteligentního managementu toku energií 

a ekologických dopravních technologií v municipalitách má vysoký potenciál uplatnění v podmínkách MSK, 

vezmeme-li v úvahu rozvinutou „klasickou“ energetickou infrastrukturu v kombinaci s novými možnostmi 

výroby energie z alternativních a obnovitelných zdrojů (kogenerační technologie - kombinovaná výroba el. 

energie a tepla), kterých je v MSK dostatek; s tím souvisí i problematika efektivního skladování, distribuce 

a regulace energií (elektrická i tepelná energie); u vývoje sofistikovaných inteligentních energetických 

technologií je samozřejmě potenciál uplatnění jeho výsledků i mimo MSK. 

 Integrované bezpečnostní systémy (vývoj komplexních bezpečnostních systémů pro soukromý i 

veřejný sektor) se zahrnutím prvků environmentální prevence a ochrany (škodliviny, 

epidemiologické jevy) – tato výzkumná tématika zahrnuje široké spektrum bezpečnostních technologií pro 

potřeby průmyslu (pro předcházení škod na majetku, produkci a lidském zdraví) a také veřejnoprávních 

institucí pro účely předcházení a eliminace živelných pohrom (povodně, požáry, apod.) včetně technologií 

monitoringu a modelování průběhu negativních environmentálních jevů ohrožujících veřejné zdraví. 
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 Superpočítačové metody pro řešení inženýrských úloh, aplikace v přírodních 

a technických vědách, modelování a simulace jevů a situací s dopadem na lidskou 

činnost – tyto metody poskytují technickou podporu pro výzkumné aktivity popsané ve 

výše uvedených oblastech výzkumné specializace, avšak kromě nich také i pro další 

aktivity vědecko-výzkumné či socioekonomické povahy. 

 

 

3 Akční plán 2017 – 2018  

AKČNÍ PLÁN 2017 - 2018 navazuje na předešlý Akční plán. V návaznosti na vyhodnocení AP za rok 

2016 bylo nutné zároveň provést revizi projektů v AP z hlediska potenciálu jejich realizace v letech 

2017 - 2018. Projekty, u nichž nositelé uvedli, že projekt je v realizaci, resp. bude realizován, jsou 

převedeny do nového dvouletého AP 2017 – 2018. Kromě těchto projektů, převedených z AP 2015 – 

2016 jsou v novém AP 2017 – 2018 zařazeny i projekty nové, které nositelé zaregistrovali po 1. 1. 

2017. 

Sběr/registrace projektů do nového dvouletého Akčního plánu 2017 – 2018 byl zahájen v prosinci roku 

2016. AP 2017 – 2018 zahrnuje jednak projekty úplně nové, které byly identifikovány a jejichž nositelé 

vložili údaje o projektech v podobě jednoduchých fiší do AP 2017 - 2018, obdobně jako tomu bylo 

v AP 2015 – 2016 a jednak projekty, které byly registrovány v předchozím AP 2015 – 2016, ale nebyly 

realizovány, protože finanční zdroj – většinou konkrétní výzva v rámci některého operačního programu 

– nebyl k dispozici. Vyhlašování výzev v rámci operačních programů sice bylo v roce 2016 zahájeno, 

ale nedostalo se na všechny priority, cíle, či aktivity. 

3.1 Souhrnné projekty registrované v AP 2017 - 2018 k 28. 3. 2017  

 

Projekty jsou rozděleny dle jednotlivých vertikálních domén a specifických cílů. Z celkového počtu 240 

projektů je 67 horizontálních projektů. V rámci vertikálních projektů tvoří téměř polovinu projekty 

z oblastí inteligentní energetiky a pokročilých materiálů (celkem 84 projektů), z oblasti integrovaných 

bezpečnostních systémů je připraveno k realizaci 28 projektů.  

Vertikální doména Počet projektů 
Počet projektů  

- procentuální podíl 
Celkové indikativní 
náklady (v mil. Kč) 

Celkové indikativní 
náklady - procentuální 

podíl 

Biomedicína 9 3,75% 1121,71 4,59% 

Integrované bezpečnostní systémy 28 11,67% 2905,96 11,89% 

Inteligentní energetika 39 16,25% 4355,99 17,83% 

Mechatronika 18 7,50% 1303,47 5,33% 

není nutné vyplňovat 1 0,42% 21,00 0,09% 

Pokročilé materiály 45 18,75% 3855,70 15,78% 

Průmyslová automatizace 13 5,42% 2334,61 9,55% 

Superpočítačové metody 7 2,92% 1441,45 5,90% 

Technologie zpracování odpadů 13 5,42% 1020,94 4,18% 

Horizontální projekty 67 27,92% 6074,79 24,86% 

Celkový součet 240 100% 24435,62 100% 
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Z hlediska specifických cílů je zhruba 65% připravených projektů zaměřeno na 

komercionalizaci výsledků výzkumu, resp. má charakter smluvního a kolaborativního 

výzkumu nebo interdisciplinárního projektu, celkem 156 projektů. Poměrně vysoký 

podíl projektů lze pozorovat ve specifických cílech B2 a  B4 (zvýšení odborné 

kvalifikace a dalších dovedností lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji, resp. zvýšení počtu absolventů 

technických oborů) - celkem 47 projektů, což koresponduje s poptávkou firem. 

 

 

Specifický cíl Počet projektů 
Počet projektů - 

procentuální podíl 

Celkové 
indikativní 

náklady (v mil. Kč) 

Celkové indikativní 
náklady - 

procentuální podíl 

SC A1 – Zvýšení intenzity transferu a komercializace 
výsledků výzkumné a vývojové činnosti 

44 18,33% 6429,71 26,31% 

SC A2 – Zvýšení objemu smluvního a 
kolaborativního výzkumu ve výzkumných 
organizacích 

53 22,08% 5941,07 24,31% 

SC A3 – Zvýšení počtu vzniklých spin-offs a 
inovativních start-ups 

13 5,42% 580,81 2,38% 

SC A4 – Zvýšení počtu výzkumných aktivit 
interdisciplinárního rozměru 

59 24,58% 5425,44 22,20% 

SC A5 – Podpora přílivu investic v oblasti výzkumu, 
vývoje a inovací 

1 0,42% 8,06 0,03% 

SC B1 – Zvýšení odborných kompetencí lidských 
zdrojů o znalostní ekonomice 

6 2,50% 717,30 2,94% 

SC B2 – Zvýšení odborné kvalifikace a dalších 
dovedností lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji 

24 10,00% 2014,80 8,25% 

SC B3 – Zvýšení mobility lidských zdrojů ze 
zahraničních znalostních institucí a firem do MSK 

4 1,67% 721,20 2,95% 

SC B4 – Zvýšení počtu absolventů technických 
oborů a identifikace technických talentů 

23 9,58% 2012,70 8,24% 

SC C1 – Zvýšení intenzity navazování mezinárodních 
kontaktů a účasti v mezinárodních iniciativách a 
projektech VaV 

7 2,92% 445,20 1,82% 

SC C2 – Zvyšování informovanosti malých a 
středních firem o trendech vývoje technologií a 
zahraničních trhů 

4 1,67% 119,82 0,49% 

SC C3 – Zvýšení exportních aktivit malých a 
středních inovačních firem 

1 0,42% 5,20 0,02% 

SC D3 – Zvýšení propagace a medializace výsledků 
výzkumu a vývoje a RIS3 MSK 

1 0,42% 14,31 0,06% 

Celkový součet 240 100% 24435,62 100% 

3.2 Nové projekty registrované v AP 2017 - 2018 od 1. 1. 2017  

V rámci zpracování AP byli osloveni stávající i potenciální nositelé inovačních projektů. K 28. 3. 2017 

tak bylo nově od 1. 1. 2017 do AP registrováno celkem 17 projektů – níže je uvedena struktura 

projektů dle vertikálních domén a specifických cílů.  

Z hlediska vertikálních domén je doména Pokročilé materiály obsazena 3 projekty avšak s nejnižšími 

indikativními náklady 2,51%. Na druhé straně domény Superpočítačové metody a Technologie 

zpracování odpadu jsou obsazené po jednom projektu s více než 30% indikativními náklady. V rámci 

nových projektů nebyly obsazeny domény Inteligentní energetika a Integrované bezpečnostní 

systémy.  
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Vertikální doména Počet projektů 
Počet projektů  

- procentuální podíl 
Celkové indikativní 
náklady (v mil. Kč) 

Celkové indikativní 
náklady - 

procentuální podíl 

Biomedicína 1 5,88% 50,7 8,51% 

Mechatronika 1 5,88% 4,5 0,75% 

Pokročilé materiály 3 17,65% 15,0 2,51% 

Průmyslová automatizace 1 5,88% 17,9 3,00% 

Superpočítačové metody 1 5,88% 94,5 15,84% 

Technologie zpracování odpadů 1 5,88% 100,2 16,79% 

Horizontální projekty 9 52,94% 313,8 52,59% 

Celkový součet 17 100% 596,7 100% 

 

V rámci specifických cílů převažují mezi novými projektovými záměry projekty spadající do 

specifického cíle A1, A2 a B2, u kterých je podíl nad 70% na celkovém počtu projektů a přes 85% na 

celkové alokaci.  

Specifický cíl Počet projektů 
Počet projektů - 
procentuální podíl 

Celkové indikativní 
náklady (v mil. Kč) 

Celkové indikativní 
náklady - 
procentuální podíl 

SC A1 – Zvýšení intenzity transferu a 
komercializace výsledků výzkumné a vývojové 
činnosti 

4 23,53% 124,4 20,85% 

SC A2 – Zvýšení objemu smluvního a 
kolaborativního výzkumu ve výzkumných 
organizacích 

3 17,65% 97,5 16,34% 

SC A4 – Zvýšení počtu výzkumných aktivit 
interdisciplinárního rozměru 

1 5,88% 4,5 0,75% 

SC B1 – Zvýšení odborných kompetencí lidských 
zdrojů o znalostní ekonomice 

1 5,88% 5,0 0,84% 

SC B2 – Zvýšení odborné kvalifikace a dalších 
dovedností lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji 

5 29,41% 288,0 48,27% 

SC B3 – Zvýšení mobility lidských zdrojů ze 
zahraničních znalostních institucí a firem do MSK 

1 5,88% 25,0 4,19% 

SC C1 – Zvýšení intenzity navazování 
mezinárodních kontaktů a účasti v 
mezinárodních iniciativách a projektech VaV 

1 5,88% 1,5 0,25% 

SC C2 – Zvyšování informovanosti malých a 
středních firem o trendech vývoje technologií a 
zahraničních trhů 

1 5,88% 50,8 8,51% 

Celkový součet 17 100,00% 596,7 100,00% 

 

Celkový výčet projektů Akčního plánu 2017 – 2018 ke dni 28. 3. 2017 je uveden v příloze č. 1. 

Zeleně označeny jsou nové projekty registrované od 1. 1. 2017. 

 

4 Ilustrativní projekty akčního plánu RIS3 MSK 2017-2018 
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Tato kapitola obsahuje ilustrativní příklady projektů zařazených do AP RIS3 MSK 
2017-2018 s uvedením jejich indikativního popisu a nositele, případně dalších 
partnerů projektů. Uvedené vybrané projekty jsou rozčleněny dle struktury RIS3 
MSK – podle dílčích specifických cílů a technologických domén (viz předchozí 
kapitola 2).  

4.1 Specifický cíl A2 – Zvýšení objemu smluvního a kolaborativního výzkumu ve 

výzkumných organizacích 

Název Projektu Multimaterial joining, spojování různých materiálu (MMJ) 

MMJ technologie na trhu zažívá postupný růst. Na trhu se očekává růst 10,7 % během 2016-2021. Na konci roku 

2021, trh se předpokládá globální příjmy ve výši téměř 5,23 miliard $. (MMJ) se používají pro spojení dvou nebo 

více materiálů pro výrobu dílů a komponentů. Různé materiály mohou být kombinovány pro zlepšení a zvýšení 

celkové vlastnosti komponentu, který je vyráběn. Mezi klíčové sub-technologie patří multi-materiálové vstřikování, 

co-vstřikolisování, bi-vstřikolisování co-vytlačování, a multishot vstřikování plastů. 

Nositel projektu:  Moravskoslezský automobilový klastr o.s. 

Partner: členové klastru 

4.2 Specifický cíl B3 – Zvýšení mobility lidských zdrojů ze zahraničních znalostních 

institucí a firem do MSK 

Název Projektu Foster excellence in the Moravian-Silesian Region 

V rámci projektu budou podporovány mezinárodní a mezisektorové mobility zahraničních výzkumných 

pracovníků. Tito výzkumníci budou zapojeni do výzkumných projektů a vzdělávací činností v regionu, a to na 

univerzitách Moravskoslezského kraje a dalších zapojených institucí.  

Zapojenými organizacemi budou: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ostravská univerzita v 

Ostravě, Slezské univerzita v Opavě, Fakultní nemocnice Ostrava a Hasičský záchranný sbor 

Moravskoslezského kraje. 

 

Zmiňované instituce budou zároveň partnerskými organizacemi kraje v tomto projektu.                                                                                                                      

MSK je strukturálně postižený region, u kterého je nutné v rámci zvyšování konkurenceschopnosti podporovat 

mimo jiné internacionalizaci a rozvoj lidských zdrojů. Potřeba projektu je založena na prioritách definovaných v 

Regionální inovační strategii MSK (RIS3 MSK), která se snaží využít a dále rozvíjet stávající jedinečné know-how 

v tradičních sektorech, které jsou pro kraj typické, a zároveň zahrnuje nová perspektivní odvětví na základě 

globálních technologických trendů. Pro rozvoj excelentního výzkumu ve výzkumných organizacích v MSK je 

důležitá podpora spolupráce se zahraničními výzkumníky a účastí na mezinárodních výzkumných projektech.                                                                                                             

V rámci projektu si výzkumníci budou moci vybrat z osmi výzkumných oblastí, které jsou v souladu s RIS3 MSK. 

Výběr výzkumných pracovníků bude proveden formou 2 výzev, které budou splňovat zásady otevřenosti a 

transparentnosti. Stáže budou trvat 12 až 24 měsíců. Odborný aspekt každé žádosti o stáž, vědecký přínos a 

jedinečnost žádosti bude posouzena externími nezávislými experty a mezinárodním Řídícím výborem.                                                                                                                                                       

V rámci projektu budou hostitelským organizacím hrazeny výdaje spojené se zahraničními výzkumníky a jejich 

vzděláváním a výzkumnými projekty (10% z celkových nákladů na výzkumníky bude financováno hostitelskou 

organizací). Způsobilými náklady budou náklady na živobytí (mzda vědce), náklady na mobilitu (náklady na 

stěhování vědce), cestovní náklady (služební cesty vědce), náklady na výzkum a školení vědce a správní náklady 

partnerské organizace. Projekt je připravován do výzvy programu HORIZONT 2020 – Program MARIE CURIE, v 

aktivitě COFUND 

Nositel projektu:  Moravskoslezský kraj 
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Partner: Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava, Ostravská univerzita v 

Ostravě, Slezské univerzita v Opavě, Fakultní nemocnice Ostrava, Hasičský záchranný sbor 

Moravskoslezského kraje. 

4.3  Specifický cíl C1 – Zvýšení intenzity navazování mezinárodních kontaktů a 

účasti v mezinárodních iniciativách a projektech VaV 

Název Projektu Zvýšení kvality výuky/studia na VŠ pro oblast technologicky generovaných povrchů materiálů 

(prostřednictvím rozvoje lidských zdrojů) - univerzální základ pro multidisciplinární mezinárodní spolupráci  

Společenský přínos projektu pro region spočívá především v umožnění vzniku nových aktivit ve sféře vzdělávání, 

technické praxe a mezinárodní spolupráce. Naplnění cílů projektu přinese zvýšení odborné připravenosti 

(kompetencí) studentů a pedagogů, které povede ke zvýšení uplatnitelnosti technických odborníků na trhu práce. 

Toto následně povede v praxi k zavádění a využívání jedinečných technologických procesů, které potažmo 

povede především ke zvýšení konkurenceschopnosti podniků v regionu. Topografii povrchu lze definovat 

jednoduše jako působení obráběcího nástroje na materiál, proto je nutné zkoumat vzniklou topografii povrchu 

generovanou různými technologiemi. Výzkum v oblasti topografie povrchu je tedy motivován zejména potřebou 

znalosti technologických parametrů, jejich identifikací, optimalizací, regulací a predikcí. Pro zvýšení účinnosti 

tvorby povrchů budou využity originální způsoby jak tvorby povrchových vrstev, tak jejich identifikace, diagnostiky 

a defektoskopie. K popisu vzniklých vrstev budou užity nové fyzikální jevy a to včetně určení reziduálních napětí v 

povrchové vrstvě na základě interpretace naměřených dat z topografie povrchu. 

Nositel projektu: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava  

Partner: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s., VÚHŽ a.s. 

 

5 Závěr 

AP 2017 – 2018 zahrnuje ke dni 28. 3. 2017 240 projektů, z toho 17 jsou nově registrované projekty. 

Protože realizace některých projektů v  období 2015 – 2016 nebyla ukončena a projekty jsou buďto 

v realizaci, nebo dokonce nebyly ani zahájeny a nositelé projektů s realizací počítají v následujícím 

období, jsou zařazeny do AP 2017 – 2018, celkem jde o 223 projektů. Celkové náklady projektů v AP 

2017 – 2018 jsou přes 24, 4 mld. Kč.  
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6 Seznam příloh: 

Příloha č. 1) Akční plán 2017 – 2018, stav k 28. 3. 2017 (seznam projektů) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 1 

Akční plán 2017 – 2018, stav k 28. 3. 2017 (seznam projektů). Zeleně označeny jsou nové projekty 
uložené od 1. 1. 2017. 

 

Název žadatele Název projektu  
Náklady projektu  

v Kč bez DPH 
(odhad v mil Kč) 

Specifický cíl 
(RIS) 

Vertikální 
priorita 

(RIS) 

AHRA - Consulting, 
s.r.o. 

Posílení kompetencí v oblasti 
prezentace výsledků VaV 

5 

SC B2 – Zvýšení odborné 
kvalifikace a dalších dovedností 
lidských zdrojů ve výzkumu a 
vývoji 

Horizontální 
projekty 

AHRA - Consulting, 
s.r.o. 

Marketing a marketingová strategie 
pro transfer výsledků výzkumu a vývoje  

11 

SC B2 – Zvýšení odborné 
kvalifikace a dalších dovedností 
lidských zdrojů ve výzkumu a 
vývoji 

Horizontální 
projekty 

AHRA - Consulting, 
s.r.o. 

Budování knowledge managementu ve 
výzkumu a vývoji organizací a 
výrobních firem MSK 

16 

SC B2 – Zvýšení odborné 
kvalifikace a dalších dovedností 
lidských zdrojů ve výzkumu a 
vývoji 

Horizontální 
projekty 

AHRA - Consulting, 
s.r.o. 

Nové myšlení "NEW MINDS" 7 
SC B1 – Zvýšení odborných 
kompetencí lidských zdrojů o 
znalostní ekonomice 

Horizontální 
projekty 

AHRA - Consulting, 
s.r.o. 

Vytvoření interaktivních prvků výuky 
pedagogů polytechnických předmětů 
ZŠ, SŠ, VOŚ a VŠ s využitím SMART 
techniky a učeben v MSK 

21 
SC B4 – Zvýšení počtu 
absolventů technických oborů a 
identifikace technických talentů 

Horizontální 
projekty 

AHRA - Consulting, 
s.r.o. 

Identifikace talentů z řad studentů/ 
žáků s přímým propojením na jejich 
vzdělávání a budoucí zaměstnání 

50 
SC B4 – Zvýšení počtu 
absolventů technických oborů a 
identifikace technických talentů 

Horizontální 
projekty 

Alubra s.r.o. 

Univerzální robotické svařovací 
pracoviště pro výrobu skeletových 
konstrukcí zejména medicínských 
robotických technologií 

36,00 
SC A4 – Zvýšení počtu 
výzkumných aktivit 
interdisciplinárního rozměru 

Mechatronika 

Agentura pro 
regionální rozvoj, 
a.s. 

Technology foresight 10,12 

SC C2 – Zvyšování 
informovanosti malých a 
středních firem o trendech 
vývoje technologií a 
zahraničních trhů 

Horizontální 
projekty 

Agentura pro 
regionální rozvoj, 
a.s. 

Mezinárodní dodavatelské řetězce 5,20 
SC C3 – Zvýšení exportních 
aktivit malých a středních 
inovačních firem 

Horizontální 
projekty 

Agentura pro 
regionální rozvoj, 
a.s. 

Propagace a medializace inovací v MSK 14,31 
SC D3 – Zvýšení propagace a 
medializace výsledků výzkumu a 
vývoje a RIS3 MSK 

Horizontální 
projekty 

BIC Ostrava, s.r.o. 
Podpora vzniku a rozvoje inovačních 
firem v MSK  

3,06 
SC A3 – Zvýšení počtu vzniklých 
spin-offs a inovativních start-
ups 

Horizontální 
projekty 

Bezpečnostně 
technologický 
klastr,z.s. 

Zefektivnění činnosti klastru v oblasti 
spolupráce a jeho řízení 

7,50 

SC B2 – Zvýšení odborné 
kvalifikace a dalších dovedností 
lidských zdrojů ve výzkumu a 
vývoji 

Integrované 
bezpečnostní 
systémy 

Business 
Intelligence, s. r. o. 

Pokročilé metody analýzy obrazu v 
průmyslových aplikacích 

16,50 

SC A1 – Zvýšení intenzity 
transferu a komercializace 
výsledků výzkumné a vývojové 
činnosti 

Průmyslová 
automatizace 

Business 
Intelligence, s. r. o. 

Automatizované vyhledávání 
konfliktních osob a situací na základě 
rozpoznávání obličeje a dalších 
biometrických parametrů. 

110,00 

SC A1 – Zvýšení intenzity 
transferu a komercializace 
výsledků výzkumné a vývojové 
činnosti 

Integrované 
bezpečnostní 
systémy 

Českomoravské 
centrum 

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ A 
MONITOROVACÍ AKCELERÁTOR - RIMA 

78,00 
SC C2 – Zvyšování 
informovanosti malých a 

Horizontální 
projekty 



 

 
 
 
www.rismsk.cz 

1     
 

průlomových 
technologií z.s. 

středních firem o trendech 
vývoje technologií a 
zahraničních trhů 

CZ-TPIS,z.s. SAFETY & SECURITY AGENT (OPVV) 50,20 

SC B2 – Zvýšení odborné 
kvalifikace a dalších dovedností 
lidských zdrojů ve výzkumu a 
vývoji 

Integrované 
bezpečnostní 
systémy 

CZ-TPIS,z.s. 
Technologický vývoj a trendy v 
bezpečnosti průmyslu 

6,20 

SC C2 – Zvyšování 
informovanosti malých a 
středních firem o trendech 
vývoje technologií a 
zahraničních trhů 

Integrované 
bezpečnostní 
systémy 

CZTPIS,z.s. 
Vzdělávání zaměstnanců na vedoucích 
pozicích v oblasti bezpečnosti ve 
firmách (OPZ) 

4,10 

SC B2 – Zvýšení odborné 
kvalifikace a dalších dovedností 
lidských zdrojů ve výzkumu a 
vývoji 

Integrované 
bezpečnostní 
systémy 

ELCOM, a.s. Metrologie pro Smart Grids 2,00 

SC A2 – Zvýšení objemu 
smluvního a kolaborativního 
výzkumu ve výzkumných 
organizacích 

Inteligentní 
energetika 

ELCOM, a.s. 
Flexibilní platformy pro fotometrická 
měření v automobilovém průmyslu 

6,60 

SC A2 – Zvýšení objemu 
smluvního a kolaborativního 
výzkumu ve výzkumných 
organizacích 

Průmyslová 
automatizace 

ELCOM, a.s. 

Zvýšení odborné kvalifikace 
výzkumných a vývojových zdrojů 
společnosti ELCOM, a.s. v oboru 
mechatroniky 

1,10 

SC B2 – Zvýšení odborné 
kvalifikace a dalších dovedností 
lidských zdrojů ve výzkumu a 
vývoji 

Mechatronika 

ELCOM, a.s. 
Technologické centrum II společnosti 
ELCOM, a.s. 

62,00 

SC A1 – Zvýšení intenzity 
transferu a komercializace 
výsledků výzkumné a vývojové 
činnosti 

Mechatronika 

Družstvo 
ENVICRACK 

Rozvoj E-mobility v MSK v rámci 
rozvoje Smart grids 

226,00 

SC A2 – Zvýšení objemu 
smluvního a kolaborativního 
výzkumu ve výzkumných 
organizacích 

Inteligentní 
energetika 

Družstvo 
ENVICRACK 

Zpracování nemocničního odpadu a 
jeho energetické využití 

74,00 

SC A2 – Zvýšení objemu 
smluvního a kolaborativního 
výzkumu ve výzkumných 
organizacích 

Technologie 
zpracování 
odpadů 

Družstvo 
ENVICRACK 

Zvýšení odborné kvalifikace a dalších 
dovednosti pracovníku ve výzkumu a 
vývoji 

9,55 

SC B2 – Zvýšení odborné 
kvalifikace a dalších dovedností 
lidských zdrojů ve výzkumu a 
vývoji 

Inteligentní 
energetika 

Envir & Power 
Ostrava a. s. 

Optimalizační opatření pro snížení 
emisí z lokálních topenišť spalujících 
kusová tuhá fosilní paliva 

18,58 

SC A2 – Zvýšení objemu 
smluvního a kolaborativního 
výzkumu ve výzkumných 
organizacích 

Inteligentní 
energetika 

E&H services, a.s. 
Biologická odezva zdravotního stavu 
problémového životního prostředí 
regionu Moravsko-Slezsko. 

19,81 

SC A1 – Zvýšení intenzity 
transferu a komercializace 
výsledků výzkumné a vývojové 
činnosti 

Integrované 
bezpečnostní 
systémy 

FITE a. s. 

SVĚTOVĚ NOVÝ, MULTIFUNKČNÍ, 
REHABILITAČNÍ A TRANSPORTNÍ 
ROBOT V AUTOMATICKY ZAMĚNITELNÉ 
KOMBINACI LŮŽKO – KŘESLO 

46,00 
SC A4 – Zvýšení počtu 
výzkumných aktivit 
interdisciplinárního rozměru 

Mechatronika 

FITE a. s. 

Nové konstrukční řešení komplexního 
mobilního monobloku ostrovního 
energetického zdroje elektrické 
energie a tepla na bázi spalování 

65,00 

SC A2 – Zvýšení objemu 
smluvního a kolaborativního 
výzkumu ve výzkumných 
organizacích 

Inteligentní 
energetika 
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dřevoplynu, pro řešení krizových 
situací a energetické soběstačnosti obcí 

FITE a. s. 

MULTIFUNKČNÍ ZÁCHRANNÝ A 
ZÁSAHOVÝ OBOJŽIVELNÝ ROBOTICKÝ 
ELEKTROTRANSPORTÉR  PRO VYUŽITÍ 
PŘI ZÁPLAVÁCH A KRIZOVÝCH 
SITUACÍCH 

58,00 
SC A4 – Zvýšení počtu 
výzkumných aktivit 
interdisciplinárního rozměru 

Mechatronika 

FITE a. s. 

Autonomní, multifunkční monitorovací 
a inspekční robot, pro využití v 
extrémních terénních a klimatických 
podmínkách 

48,00 
SC A4 – Zvýšení počtu 
výzkumných aktivit 
interdisciplinárního rozměru 

Mechatronika 

FITE a.s. 

VÝZKUM, VÝVOJ A REALIZACE 
PROTOTYPU ROBOTICKÉ 
ELEKTROPLATFORMY PRO TRANSPORT 
ÚOS S VJP Z POVRCHOVÉHO 
ROBOTICKÉHO PRACOVIŠTĚ DO 
PODZEMNÍCH ÚLOŽNÝCH PROSTOR 
ÚOS HÚ  - KONCEPČNÍ ŘEŠENÍ 
ROBOTICKÉHO EFEKTORU A 
PŘEVÁŽECÍCH ROBOTICKÝCH VOZŮ 
PŘÍSUNU A PLNĚNÍ ÚOS 

0,00 
SC A4 – Zvýšení počtu 
výzkumných aktivit 
interdisciplinárního rozměru 

Mechatronika 

Fakultní nemocnice 
Ostrava 

Výzkum a vývoj v oblasti nanobiočipů a 
nanobiosenzorů zaměřený na vývoj 
mikrofluidických nanobiosenzorů pro 
diagnostiku v oblasti buněčné terapie. 

28,00 
SC A4 – Zvýšení počtu 
výzkumných aktivit 
interdisciplinárního rozměru 

Biomedicína 

Fakultní nemocnice 
Ostrava 

Datový sklad pro vědu a výzkum FNO s 
návazností na datové analýzy klinických 
dat 

12,35 
SC A4 – Zvýšení počtu 
výzkumných aktivit 
interdisciplinárního rozměru 

Biomedicína 

Fakultní nemocnice 
Ostrava 

Robotický stretcher pro záchranu 
pacientů v traumatickém stavu jako 
elektromobilní resuscitační ministanice 

47,00 
SC A4 – Zvýšení počtu 
výzkumných aktivit 
interdisciplinárního rozměru 

Mechatronika 

GASCONTROL, 
společnost s  r. o. 

Geotermální technologický systém 
k velkokapacitnímu získávání 
geotermální energie z podzemních 
prostor dotěžených dolů v ostravsko-
karvinském revíru 

75,00 

SC A2 – Zvýšení objemu 
smluvního a kolaborativního 
výzkumu ve výzkumných 
organizacích 

Inteligentní 
energetika 

Vysoká škola báňská 
– Technická 
univerzita Ostrava, 
Institut čistých 
technologií těžby a 
užití energetických 
surovin 

Výzkum a vývoj moderních 
membránových systémů pro využití 
důlních vod z těžební a post-těžební 
činnosti jako nástroje pro zásobování 
vodou v budoucnosti 

100,20 

SC A1 – Zvýšení intenzity 
transferu a komercializace 
výsledků výzkumné a vývojové 
činnosti 

Technologie 
zpracování 
odpadů 

IMCoPharma a.s. 

Projekt výzkumu a vývoje 
vícesložkových excipientů pro pevné 
lékové formy, s cílem zavedení do 
výroby 

61,00 

SC A2 – Zvýšení objemu 
smluvního a kolaborativního 
výzkumu ve výzkumných 
organizacích 

Pokročilé 
materiály 

IT Cluster, o.s. 
Telematické a integrované 
bezpečnostní systémy 

139,00 

SC A2 – Zvýšení objemu 
smluvního a kolaborativního 
výzkumu ve výzkumných 
organizacích 

Integrované 
bezpečnostní 
systémy 

IT Cluster, o.s. 

Analýza a realizace pilotního projektu 
příležitostí firem z MSK v oblasti SW 
podpory optimalizace a řízení nákladů 
v oblasti implementace a provozování 
smart grids 

25,50 

SC C2 – Zvyšování 
informovanosti malých a 
středních firem o trendech 
vývoje technologií a 
zahraničních trhů 

Inteligentní 
energetika 

IT Cluster, o.s. Zvyšování kompetencí lidských zdrojů 20,20 

SC B2 – Zvýšení odborné 
kvalifikace a dalších dovedností 
lidských zdrojů ve výzkumu a 
vývoji 

Horizontální 
projekty 
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IT Cluster, o.s. 
Vývoj technologii pro snížení 
energetické náročnosti v oblasti 
veřejného osvětlení 

32,00 
SC A4 – Zvýšení počtu 
výzkumných aktivit 
interdisciplinárního rozměru 

Inteligentní 
energetika 

IT Cluster, o.s. 
Inteligentní systém monitoringu a 
hospodaření s místními odpady 

52,00 
SC A4 – Zvýšení počtu 
výzkumných aktivit 
interdisciplinárního rozměru 

Technologie 
zpracování 
odpadů 

Lightdrop, s.r.o. 

SCCA&SERS – Smart Combined 
Colorimetry  Analyser and Surface 
Enhanced Raman Spectroscopy 
(Sofitikovaný kombinovaný 
kolorimetrický analyzátor a analyzátor 
ramanovy spektrometrie se zasílenou 
povrchovou vlnou. 

20,30 
SC A4 – Zvýšení počtu 
výzkumných aktivit 
interdisciplinárního rozměru 

Mechatronika 

Lightdrop, s.r.o. 
Smart systém pro kultivaci rostlin  ( 
Inteligentní skleníky) 

12,30 
SC A4 – Zvýšení počtu 
výzkumných aktivit 
interdisciplinárního rozměru 

Mechatronika 

Lightdrop, s.r.o. 
Food Security and the Harmful Risk of 
Fraud ( Bezpečnost potravin a zdraví 
škodlivých rizik při falšování potravin ) 

1,00 
SC A4 – Zvýšení počtu 
výzkumných aktivit 
interdisciplinárního rozměru 

Mechatronika 

Moravskoslezský 
automobilový klastr 
o.s. 

Autoakdemie 2 12,50 
SC B4 – Zvýšení počtu 
absolventů technických oborů a 
identifikace technických talentů 

Horizontální 
projekty 

Moravskoslezský 
automobilový klastr 
o.s. 

Inovativní klastr 5,20 

SC A2 – Zvýšení objemu 
smluvního a kolaborativního 
výzkumu ve výzkumných 
organizacích 

Horizontální 
projekty 

Moravskoslezský 
automobilový klastr 
o.s. 

Plasty  12,20 
SC A4 – Zvýšení počtu 
výzkumných aktivit 
interdisciplinárního rozměru 

Pokročilé 
materiály 

Moravskoslezský 
automobilový klastr 
o.s. 

Kovy  5,10 
SC A4 – Zvýšení počtu 
výzkumných aktivit 
interdisciplinárního rozměru 

Pokročilé 
materiály 

Moravskoslezský 
automobilový klastr 
o.s. 

Progresivní technologie  15,30 

SC A2 – Zvýšení objemu 
smluvního a kolaborativního 
výzkumu ve výzkumných 
organizacích 

Průmyslová 
automatizace 

mcePharma s. r. o. 

Aplikovaný výzkum a vývoj 
multikomponentních a multifunkčních 
excipientů, pro použití ve výrobě 
pevných lékových forem. 

4,50 

SC A1 – Zvýšení intenzity 
transferu a komercializace 
výsledků výzkumné a vývojové 
činnosti 

Pokročilé 
materiály 

mcePharma s. r. o. 
Vývoj doplňků stravy na 
bázi pokročilých matreiálů a nano 
technologií  

5,50 

SC A1 – Zvýšení intenzity 
transferu a komercializace 
výsledků výzkumné a vývojové 
činnosti 

Pokročilé 
materiály 

MATERIÁLOVÝ A 
METALURGICKÝ 
VÝZKUM s.r.o. 

Kolaborativní spolupráce v oblasti 
matematického a numerického 
modelování ,optimalizace tvářecích 
procesů v metalurgickém procesu 

16,20 

SC A2 – Zvýšení objemu 
smluvního a kolaborativního 
výzkumu ve výzkumných 
organizacích 

Pokročilé 
materiály 

Moravskoslezský 
automobilový klastr 
o.s. 

KOBOTY – procesní inovace 4,00 

SC A2 – Zvýšení objemu 
smluvního a kolaborativního 
výzkumu ve výzkumných 
organizacích 

Průmyslová 
automatizace 

Moravskoslezský 
automobilový klastr 
o.s. 

Exoskeletony 4,80 
SC A4 – Zvýšení počtu 
výzkumných aktivit 
interdisciplinárního rozměru 

Mechatronika 

Moravskoslezský 
automobilový klastr 
o.s. 

Pokročilé kompozitní kovové pěny 
(titanové, hlinkové) CMF 

1,50 

SC A2 – Zvýšení objemu 
smluvního a kolaborativního 
výzkumu ve výzkumných 
organizacích 

Pokročilé 
materiály 
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Moravskoslezský 
automobilový klastr 
o.s. 

Multi material joining, spojování 
různých materiálu (MMJ) 

1,50 

SC A2 – Zvýšení objemu 
smluvního a kolaborativního 
výzkumu ve výzkumných 
organizacích 

Pokročilé 
materiály 

Moravskoslezský 
dřevařský klastr, 
občanské sdružení 

Energeticky nezávislá dřevostavba 
provedena bez betonové základové 
desky 

30,30 

SC A2 – Zvýšení objemu 
smluvního a kolaborativního 
výzkumu ve výzkumných 
organizacích 

Pokročilé 
materiály 

Moravskoslezský 
dřevařský klastr, 
občanské sdružení 

Zvýšení odborných znalostí a podpora 
talentovaných studentů SŠ v oblasti  
dřevostaveb a dřevozpracujících oborů  

17,10 
SC B4 – Zvýšení počtu 
absolventů technických oborů a 
identifikace technických talentů 

Pokročilé 
materiály 

Moravskoslezský 
dřevařský klastr, 
občanské sdružení 

Rozvoj činností Moravskoslezského 
dřevařského klastru a posílení 
spolupráce se zahraničními partnery 
v oblasti výzkumu a vývoje  

60,80 

SC C1 – Zvýšení intenzity 
navazování mezinárodních 
kontaktů a účasti v 
mezinárodních iniciativách a 
projektech VaV 

Pokročilé 
materiály 

Moravskoslezský 
dřevařský klastr, 
občanské sdružení 

Partnerství v oblasti architektury a 
stavebnictví  

15,10 
SC B4 – Zvýšení počtu 
absolventů technických oborů a 
identifikace technických talentů 

Pokročilé 
materiály 

Moravskoslezský 
energetický klastr, 
občanské sdružení 

Vybavení laboratoří a zkušeben 
Dřevařského a energetického centra 
průmyslového výzkumu, vývoje a 
inovací 

60,60 
SC A4 – Zvýšení počtu 
výzkumných aktivit 
interdisciplinárního rozměru 

Pokročilé 
materiály 

Moravskoslezský 
energetický klastr, 
občanské sdružení 

Rozvoj činností Moravskoslezského 
energetického klastru a posílení 
zahraniční spolupráce v 
oblasti výzkumu a vývoje 
  

107,60 

SC A2 – Zvýšení objemu 
smluvního a kolaborativního 
výzkumu ve výzkumných 
organizacích 

Inteligentní 
energetika 

Moravskoslezský 
energetický klastr, 
občanské sdružení 

Zvýšení odborných znalostí studentů SŠ 
v oblasti elektrotechniky a  
energetiky  

14,10 
SC B4 – Zvýšení počtu 
absolventů technických oborů a 
identifikace technických talentů 

Inteligentní 
energetika 

Moravskoslezský 
energetický klastr, 
občanské sdružení 

Partnerství v oblasti Energetiky  16,10 
SC B4 – Zvýšení počtu 
absolventů technických oborů a 
identifikace technických talentů 

Inteligentní 
energetika 

KÚ MSK, RRC Kompenzační fond 25,15 

SC A2 – Zvýšení objemu 
smluvního a kolaborativního 
výzkumu ve výzkumných 
organizacích 

Horizontální 
projekty 

Moravskoslezský 
kraj 

Podpora VaV aktivit výzkumných 
organizací 

15,08 

SC A1 – Zvýšení intenzity 
transferu a komercializace 
výsledků výzkumné a vývojové 
činnosti 

Horizontální 
projekty 

KÚ MSK, RRC Mobilita 40,20 

SC B3 – Zvýšení mobility 
lidských zdrojů ze zahraničních 
znalostních institucí a firem do 
MSK 

Horizontální 
projekty 

Moravskoslezský 
kraj 

Pracovní místa ve VaV 0,85 

SC B2 – Zvýšení odborné 
kvalifikace a dalších dovedností 
lidských zdrojů ve výzkumu a 
vývoji 

Horizontální 
projekty 

Moravskoslezský 
kraj 

Program podpory stáží žáků/studentů 
ve firmách 

3,20 
SC B4 – Zvýšení počtu 
absolventů technických oborů a 
identifikace technických talentů 

Horizontální 
projekty 

KÚ MSK, RRC Stipendia Ph.D. studentů 9,10 

SC B2 – Zvýšení odborné 
kvalifikace a dalších dovedností 
lidských zdrojů ve výzkumu a 
vývoji 

Horizontální 
projekty 

Moravskoslezský 
kraj 

Foster excellence in the Moravian-
Silesian Region 

25,00 
SC B3 – Zvýšení mobility 
lidských zdrojů ze zahraničních 
znalostních institucí a firem do 

Horizontální 
projekty 
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MSK 

VÍTKOVICE ÚAM a.s. 
Diagnostika a optimalizace řízení 
provozu technologických zařízení a 
celků  

16,00 

SC A2 – Zvýšení objemu 
smluvního a kolaborativního 
výzkumu ve výzkumných 
organizacích 

Průmyslová 
automatizace 

VÍTKOVICE HEAVY 
MACHINERY a.s. 

Výzkum a vývoj nové technologie 
výroby dutých výkovků  

6,10 

SC A2 – Zvýšení objemu 
smluvního a kolaborativního 
výzkumu ve výzkumných 
organizacích 

Pokročilé 
materiály 

VÍTKOVICE HEAVY 
MACHINERY a.s. 

Vývoj technologií pro výrobu tvarově 
náročných součástí používaných v 
hydroenergetice 

6,30 

SC A2 – Zvýšení objemu 
smluvního a kolaborativního 
výzkumu ve výzkumných 
organizacích 

Pokročilé 
materiály 

Vítkovice ÚAM a. s. 

Monitoring a postup posouzení 
konstrukce projektované podle již 
neplatných norem – cesta k zajištění 
její spolehlivosti bez jejího významného 
zesílení 

12,00 

SC A1 – Zvýšení intenzity 
transferu a komercializace 
výsledků výzkumné a vývojové 
činnosti 

Integrované 
bezpečnostní 
systémy 

ECOFER s.r.o. Elektricky soběstačný dům 3,15 

SC A1 – Zvýšení intenzity 
transferu a komercializace 
výsledků výzkumné a vývojové 
činnosti 

Inteligentní 
energetika 

VÍTKOVICE HEAVY 
MACHINERY a.s. 

Výzkum a vývoj nových vysokotlakých 
nádob na vodík 

2,00 

SC A1 – Zvýšení intenzity 
transferu a komercializace 
výsledků výzkumné a vývojové 
činnosti 

Pokročilé 
materiály 

ECOFER s.r.o. 
Kompenzační membrány (pro výbušné 
i nevýbušné prostředí) 

1,10 

SC A1 – Zvýšení intenzity 
transferu a komercializace 
výsledků výzkumné a vývojové 
činnosti 

Pokročilé 
materiály 

NSK, z.s. 
Autonomní systémy pro skladování v 
průmyslu a dopravě 

17,91 

SC A1 – Zvýšení intenzity 
transferu a komercializace 
výsledků výzkumné a vývojové 
činnosti 

Průmyslová 
automatizace 

NSK, z.s. Posílení mezinárodní spolupráce NSK 3,50 

SC C1 – Zvýšení intenzity 
navazování mezinárodních 
kontaktů a účasti v 
mezinárodních iniciativách a 
projektech VaV 

Horizontální 
projekty 

NSK, z.s. Posílení spolupráce mezi členy NSK 5,00 

SC A1 – Zvýšení intenzity 
transferu a komercializace 
výsledků výzkumné a vývojové 
činnosti 

Horizontální 
projekty 

Ostravská LTS, a.s. 
Centrum pro výzkum a vývoj 
inovačních technologií 

132,00 

SC A2 – Zvýšení objemu 
smluvního a kolaborativního 
výzkumu ve výzkumných 
organizacích 

Technologie 
zpracování 
odpadů 

Ostravská univerzita 
v Ostravě 

Podpora internacionalizace univerzit v 
regionu 

52,00 

SC C1 – Zvýšení intenzity 
navazování mezinárodních 
kontaktů a účasti v 
mezinárodních iniciativách a 
projektech VaV 

Horizontální 
projekty 

Ostravská univerzita 
v Ostravě 

Inovace přírodovědných a lékařských 
studijních oborů moravskoslezských 
univerzit ve vztahu ke znalostní 
ekonomice 

495,00 
SC B1 – Zvýšení odborných 
kompetencí lidských zdrojů o 
znalostní ekonomice 

Horizontální 
projekty 

Ostravská univerzita 
v Ostravě 

Podpora příchodu kvalitních 
pracovníků ve VaV do regionu a rozvoj 
LZ ve VaV 

605,00 
SC B3 – Zvýšení mobility 
lidských zdrojů ze zahraničních 
znalostních institucí a firem do 

Horizontální 
projekty 
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MSK 

Ostravská univerzita 
v Ostravě 

Regionální centrum podpory CŽV 205,00 
SC B1 – Zvýšení odborných 
kompetencí lidských zdrojů o 
znalostní ekonomice 

Horizontální 
projekty 

Ostravská univerzita 
v Ostravě 

Kompetentní pedagog a žák – základ 
úspěšného vzdělávání 

110,00 
SC B4 – Zvýšení počtu 
absolventů technických oborů a 
identifikace technických talentů 

Horizontální 
projekty 

Ostravská univerzita 
v Ostravě 

Škola hrou 170,00 
SC B4 – Zvýšení počtu 
absolventů technických oborů a 
identifikace technických talentů 

Horizontální 
projekty 

Ostravská univerzita 
v Ostravě 

Kreativní pedagogika jako nový prostor 
pro vzdělávání ve 21. století aneb 
"Každý je na něco chytrý". 

160,00 
SC B4 – Zvýšení počtu 
absolventů technických oborů a 
identifikace technických talentů 

Horizontální 
projekty 

Ostravská univerzita 
v Ostravě 

Zatraktivnění práce ve vědě a výzkumu 
a popularizace společenských, 
lékařských, humanitních a 
přírodovědných oborů 

62,00 
SC B4 – Zvýšení počtu 
absolventů technických oborů a 
identifikace technických talentů 

Horizontální 
projekty 

Ostravská univerzita 
v Ostravě 

Zvýšení mezinárodní kvality a výsledků 
výzkumu univerzit v MSK 

100,00 

SC B2 – Zvýšení odborné 
kvalifikace a dalších dovedností 
lidských zdrojů ve výzkumu a 
vývoji 

Horizontální 
projekty 

Ostravská univerzita 
v Ostravě 

Podpora center excelentního 
matematicko-informatického výzkumu 

252,50 

SC C1 – Zvýšení intenzity 
navazování mezinárodních 
kontaktů a účasti v 
mezinárodních iniciativách a 
projektech VaV 

Horizontální 
projekty 

Ostravská univerzita 
v Ostravě 

Podpora center excelentního 
environmentálního výzkumu 

151,50 

SC A1 – Zvýšení intenzity 
transferu a komercializace 
výsledků výzkumné a vývojové 
činnosti 

Integrované 
bezpečnostní 
systémy 

Ostravská univerzita 
v Ostravě 

North-Moravian Centre for Pure and 
Applied Mathematics 

51,00 

SC B3 – Zvýšení mobility 
lidských zdrojů ze zahraničních 
znalostních institucí a firem do 
MSK 

Horizontální 
projekty 

Ostravská univerzita 
v Ostravě 

Rozvoj studijních programů úzce 
souvisejících s VaV 

121,20 

SC B2 – Zvýšení odborné 
kvalifikace a dalších dovedností 
lidských zdrojů ve výzkumu a 
vývoji 

Horizontální 
projekty 

KARIM FN Ostrava 
Akutní respirační selhání v intenzívní 
péči v Moravsko-slezského kraje (MSK)  
– etiologie a epidemiologie 

1,60 

SC A1 – Zvýšení intenzity 
transferu a komercializace 
výsledků výzkumné a vývojové 
činnosti 

Integrované 
bezpečnostní 
systémy 

Ostravská univerzita 
v Ostravě 

Regionální vzdělávací centrum pro 
medicínu a související zdravotnické 
obory 

400,00 

SC B2 – Zvýšení odborné 
kvalifikace a dalších dovedností 
lidských zdrojů ve výzkumu a 
vývoji 

Biomedicína 

Ostravská univerzita 
v Ostravě 

Vybudování Centra Research Institut 
for Monoclonal Gammopathy - 
Translational Medicine  

50,00 

SC A1 – Zvýšení intenzity 
transferu a komercializace 
výsledků výzkumné a vývojové 
činnosti 

Biomedicína 

Ostravská univerzita 
v Ostravě 

Biomedical Research And Transfer 
Technology 

515,00 

SC A1 – Zvýšení intenzity 
transferu a komercializace 
výsledků výzkumné a vývojové 
činnosti 

Biomedicína 

Hlásím se k továrně, 
o.s. 

Řemeslný inkubátor Provoz Hlubina 241,50 
SC A3 – Zvýšení počtu vzniklých 
spin-offs a inovativních start-
ups 

Horizontální 
projekty 

Railsformers s.r.o. Vývoj cloudových řešení pro MSP 10,00 
SC A2 – Zvýšení objemu 
smluvního a kolaborativního 

Horizontální 
projekty 
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výzkumu ve výzkumných 
organizacích 

Railsformers s.r.o. Marketing zahraničních trhů 4,00 
SC A3 – Zvýšení počtu vzniklých 
spin-offs a inovativních start-
ups 

Horizontální 
projekty 

Railsformers s.r.o. Finanční gramotnost běžné populace 6,00 

SC A2 – Zvýšení objemu 
smluvního a kolaborativního 
výzkumu ve výzkumných 
organizacích 

Horizontální 
projekty 

Slezská univerzita v 
Opavě 

Metody vyšetření a analýzy obrazových 
medicínských dat pro predikci a 
ověření kvalitativních výsledků 
regenerativní medicíny. 

20,50 

SC A2 – Zvýšení objemu 
smluvního a kolaborativního 
výzkumu ve výzkumných 
organizacích 

Biomedicína 

Slezská univerzita v 
Opavě 

Optimalizace diverzifikace UAV 
prostředků při řešení mimořádné 
události s více ohnisky - vybudování 
pracovište pro přípravu krizových 
manažerů 

25,00 
SC A4 – Zvýšení počtu 
výzkumných aktivit 
interdisciplinárního rozměru 

Integrované 
bezpečnostní 
systémy 

EuroSchola, o.s. STARTUP PEOPLE 4,05 
SC A3 – Zvýšení počtu vzniklých 
spin-offs a inovativních start-
ups 

Horizontální 
projekty 

EuroSchola, o.s. 
Rozvoj podnikatelského inkubátoru 
STEEL IT 

10,20 
SC A3 – Zvýšení počtu vzniklých 
spin-offs a inovativních start-
ups 

Horizontální 
projekty 

STROJCAR s. r. o. 
Manipulační a transportní robot pro 
přemísťování nepohyblivých pacientů 

45,00 
SC A4 – Zvýšení počtu 
výzkumných aktivit 
interdisciplinárního rozměru 

Mechatronika 

TopFunction s. r. o. IdeaLab 21,00 
SC A3 – Zvýšení počtu vzniklých 
spin-offs a inovativních start-
ups 

Není nutné 
vyplňovat 

TŘINECKÉ 
ŽELEZÁRNY, a. s. 

Navýšení znalostního potenciálu 
výzkumně vývojových pracovníků 
skupiny TŽ-MS 

12,30 

SC B2 – Zvýšení odborné 
kvalifikace a dalších dovedností 
lidských zdrojů ve výzkumu a 
vývoji 

Pokročilé 
materiály 

TŘINECKÉ 
ŽELEZÁRNY, a. s. 

Optimalizace výrobních nákladů, 
energetické a materiální náročnosti, 
kvalitativních parametrů nebo navýšení 
výrobnosti při produkci výrobků ve 
skupině TŽ-MS 

2015,00 

SC A2 – Zvýšení objemu 
smluvního a kolaborativního 
výzkumu ve výzkumných 
organizacích 

Průmyslová 
automatizace 

TŘINECKÉ 
ŽELEZÁRNY, a. s. 

Vývoj nových sofistikovaných výrobků 
ve společnostech skupiny TŽ-MS. 

2015,00 

SC A2 – Zvýšení objemu 
smluvního a kolaborativního 
výzkumu ve výzkumných 
organizacích 

Pokročilé 
materiály 

Institut Geoniky AV 
ČR, v.v.i, Ostrava - 
Poruba 

Nová nízkonákladová, atermická a 
nedeštrukčná operačná technológia s 
minimálnymi traumatizujúcimi dopady 
na pacienta s maximálnou výťažnosťou 
pre spoločnosť 

50,76 
SC A4 – Zvýšení počtu 
výzkumných aktivit 
interdisciplinárního rozměru 

Biomedicína 

Ústav geoniky AV 
ČR, v.v.i. 

Zvýšení kvality života pacienta a 
ošetřovatelské starostlivosti zavedením 
nových operačních postupů na bázi 
technologie vodního paprsku 

50,50 
SC A4 – Zvýšení počtu 
výzkumných aktivit 
interdisciplinárního rozměru 

Mechatronika 

VorKon Engineering 
s.r.o. 

Rozvoj a zvyšování kapacit pro vývoj v 
automobilovém průmyslu 

3,50 

SC A2 – Zvýšení objemu 
smluvního a kolaborativního 
výzkumu ve výzkumných 
organizacích 

Průmyslová 
automatizace 

VorKon Engineering 
s.r.o. 

Vývojové aktivity u partnera v 
Německu 

2,10 

SC A2 – Zvýšení objemu 
smluvního a kolaborativního 
výzkumu ve výzkumných 
organizacích 

Průmyslová 
automatizace 
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VÍTKOVICE POWER 
ENGINEERING a.s. 

Technologickovýrobní institut při 
průmyslové a odborné sféře. 

150,00 
SC B4 – Zvýšení počtu 
absolventů technických oborů a 
identifikace technických talentů 

Horizontální 
projekty 

VŠB-TUO, FEI 
Kolokační centrum pro výzkum řídicích, 
informačních a komunikačních 
technologií pro Průmysl 4.0 

94,50 
SC A4 – Zvýšení počtu 
výzkumných aktivit 
interdisciplinárního rozměru 

Průmyslová 
automatizace 

VŠB-TU Ostrava Technika pro budoucnost 249,00 

SC B2 – Zvýšení odborné 
kvalifikace a dalších dovedností 
lidských zdrojů ve výzkumu a 
vývoji 

Horizontální 
projekty 

VŠB-TU Ostrava 
FEI VŠB-TUO - Strategický rozvoj 
doktorských studijních programů 

2,50 

SC B2 – Zvýšení odborné 
kvalifikace a dalších dovedností 
lidských zdrojů ve výzkumu a 
vývoji 

Horizontální 
projekty 

VŠB - TU Ostrava 
FMMI VŠB-TUO - Strategický rozvoj 
doktorských studijních programů 

12,00 

SC B2 – Zvýšení odborné 
kvalifikace a dalších dovedností 
lidských zdrojů ve výzkumu a 
vývoji 

Pokročilé 
materiály 

VŠB - TU Ostrava 
Nanotechnologie - vědecká výchova 
doktorandů pod dvojím mezinárodním 
vedením 

11,50 

SC B2 – Zvýšení odborné 
kvalifikace a dalších dovedností 
lidských zdrojů ve výzkumu a 
vývoji 

Pokročilé 
materiály 

VŠB - TU Ostrava 
Příprava výzkumného doktorského 
studijního programu GeoSimulation 

13,00 

SC B2 – Zvýšení odborné 
kvalifikace a dalších dovedností 
lidských zdrojů ve výzkumu a 
vývoji 

Superpočítačov
é metody 

Vysoká škola 
báňská - Technická 
univerzita Ostrava 

Podpora polytechnického vzdělávání a 
práce s talenty 

202,00 
SC B4 – Zvýšení počtu 
absolventů technických oborů a 
identifikace technických talentů 

Horizontální 
projekty 

Vysoká škola 
báňská - Technická 
univerzita Ostrava 

Rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu – 
mladí vědci pro růst výzkumných týmů 

335,10 

SC B2 – Zvýšení odborné 
kvalifikace a dalších dovedností 
lidských zdrojů ve výzkumu a 
vývoji 

Horizontální 
projekty 

Vysoká škola 
báňská - Technická 
univerzita Ostrava 

Program dlouhodobých stáží studentů 
ve firmách 

310,20 
SC B4 – Zvýšení počtu 
absolventů technických oborů a 
identifikace technických talentů 

Horizontální 
projekty 

Vysoká škola 
báňská - Technická 
univerzita Ostrava 

TECHNOLOGIE PRO KOMPLEXNÍ 
BEZPEČNOST - TeKoBe 

1696,00 

SC A1 – Zvýšení intenzity 
transferu a komercializace 
výsledků výzkumné a vývojové 
činnosti 

Integrované 
bezpečnostní 
systémy 

Vysoká škola 
báňská - Technická 
univerzita Ostrava 

(TechAréna) Podnikatelský inkubátor 
Poruba = Areál podnikání Poruba 

121,00 
SC A3 – Zvýšení počtu vzniklých 
spin-offs a inovativních start-
ups 

Horizontální 
projekty 

Vysoká škola 
báňská - Technická 
univerzita Ostrava 

Podpora stabilizace výzkumných týmů 400,10 

SC B2 – Zvýšení odborné 
kvalifikace a dalších dovedností 
lidských zdrojů ve výzkumu a 
vývoji 

Horizontální 
projekty 

Vysoká škola 
báňská - Technická 
univerzita Ostrava 

Podpora rozvoje transferu technologií 70,07 

SC A1 – Zvýšení intenzity 
transferu a komercializace 
výsledků výzkumné a vývojové 
činnosti 

Horizontální 
projekty 

Vysoká škola 
báňská - Technická 
univerzita Ostrava 

Vzdělávací aktivity pro firmy o nových 
energetických aplikacích 

3,30 
SC B1 – Zvýšení odborných 
kompetencí lidských zdrojů o 
znalostní ekonomice 

Inteligentní 
energetika 

Vysoká škola 
báňská - Technická 
univerzita Ostrava 

Výzkumné aktivity - energetické využití 
odpadů, ochrana ovzduší (identifikace 
zdrojů znečištění) 

150,10 

SC A1 – Zvýšení intenzity 
transferu a komercializace 
výsledků výzkumné a vývojové 
činnosti 

Technologie 
zpracování 
odpadů 

Vysoká škola 
báňská - Technická 

Zvyšování odborné kvalifikace 
praktickými dovednostmi a znalostmi 

30,10 
SC B4 – Zvýšení počtu 
absolventů technických oborů a 

Horizontální 
projekty 
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univerzita Ostrava identifikace technických talentů 

Vysoká škola 
báňská - Technická 
univerzita Ostrava 

Nové technologie RFID ve spojení s 
Internetem věcí a rozšířenou realitou 

12,80 
SC A4 – Zvýšení počtu 
výzkumných aktivit 
interdisciplinárního rozměru 

Průmyslová 
automatizace 

Vysoká škola 
báňská - Technická 
univerzita Ostrava 

Home Care 2020 spolupráce 78,50 

SC A1 – Zvýšení intenzity 
transferu a komercializace 
výsledků výzkumné a vývojové 
činnosti 

Integrované 
bezpečnostní 
systémy 

Vysoká škola 
báňská - Technická 
univerzita Ostrava 

Spolupráce vzdělávacího řetězce s 
průmyslovou sférou prostřednictvím 
systémového vzdělávání zaměřeného 
na přípravu lidských zdrojů pro 
technické obory 

25,10 
SC B4 – Zvýšení počtu 
absolventů technických oborů a 
identifikace technických talentů 

Horizontální 
projekty 

Vysoká škola 
báňská - Technická 
univerzita Ostrava 

Centrum řízení procesů a automatické 
identifikace 

36,40 

SC A1 – Zvýšení intenzity 
transferu a komercializace 
výsledků výzkumné a vývojové 
činnosti 

Průmyslová 
automatizace 

Vysoká škola 
báňská - Technická 
univerzita Ostrava 

Národní superpočítačové centrum 
IT4Innovations - udržitelnost 

812,00 

SC A1 – Zvýšení intenzity 
transferu a komercializace 
výsledků výzkumné a vývojové 
činnosti 

Superpočítačov
é metody 

Vysoká škola 
báňská - Technická 
univerzita Ostrava 

Národní superpočítačové centrum 
IT4Innovations 

500,50 

SC A1 – Zvýšení intenzity 
transferu a komercializace 
výsledků výzkumné a vývojové 
činnosti 

Superpočítačov
é metody 

Vysoká škola 
báňská - Technická 
univerzita Ostrava 

Vybudování Laboratoře vizualizace a 
virtuální reality IT4Innovations 

65,50 

SC A1 – Zvýšení intenzity 
transferu a komercializace 
výsledků výzkumné a vývojové 
činnosti 

Superpočítačov
é metody 

Vysoká škola 
báňská - Technická 
univerzita Ostrava 

Finanční/dotační nástroj na podporu 
komercializace VaV výsledků – Pre-
seed aktivity  

230,50 

SC A1 – Zvýšení intenzity 
transferu a komercializace 
výsledků výzkumné a vývojové 
činnosti 

Horizontální 
projekty 

Vysoká škola 
báňská - Technická 
univerzita Ostrava 

(TechAréna) Green Light for Start ups  20,50 
SC A3 – Zvýšení počtu vzniklých 
spin-offs a inovativních start-
ups 

Horizontální 
projekty 

Vysoká škola 
báňská - Technická 
univerzita Ostrava 

Centrum pro mechatronické systémy 550,50 

SC A1 – Zvýšení intenzity 
transferu a komercializace 
výsledků výzkumné a vývojové 
činnosti 

Mechatronika 

Vysoká škola 
báňská - Technická 
univerzita Ostrava 

Smart Living 252,00 

SC A1 – Zvýšení intenzity 
transferu a komercializace 
výsledků výzkumné a vývojové 
činnosti 

Inteligentní 
energetika 

Vysoká škola 
báňská - Technická 
univerzita Ostrava 

Vývoj progresivních a inovace 
klasických kovových materiálů a 
technologií jejich zpracování s využitím 
metod fyzikálního a matematického 
modelování.                                                
                  

141,40 

SC A1 – Zvýšení intenzity 
transferu a komercializace 
výsledků výzkumné a vývojové 
činnosti 

Pokročilé 
materiály 

Vysoká škola 
báňská - Technická 
univerzita Ostrava 

SMART CPIT - Sustainable 
Development Campus - Smart Campus 
(CPIT 3)  

252,00 
SC B4 – Zvýšení počtu 
absolventů technických oborů a 
identifikace technických talentů 

Horizontální 
projekty 

Vysoká škola 
báňská - Technická 
univerzita Ostrava 

Podpora rozhodování v oblasti 
plánování a řízení mobility 
Moravskoslezského kraje 

91,50 
SC A4 – Zvýšení počtu 
výzkumných aktivit 
interdisciplinárního rozměru 

Integrované 
bezpečnostní 
systémy 

Vysoká škola 
báňská - Technická 
univerzita Ostrava 

Regionální kontaktní organizace 
pro HORIZON2020 

16,10 
SC C1 – Zvýšení intenzity 
navazování mezinárodních 
kontaktů a účasti v 

Horizontální 
projekty 
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mezinárodních iniciativách a 
projektech VaV 

Vysoká škola 
báňská - Technická 
univerzita Ostrava 

Přístrojová inovace laboratoří 
analytické a fyzikální chemie pro 
aplikace v moderních technologických 
procesech 

136,35 

SC A1 – Zvýšení intenzity 
transferu a komercializace 
výsledků výzkumné a vývojové 
činnosti 

Pokročilé 
materiály 

Vysoká škola 
báňská - Technická 
univerzita Ostrava 

Ekologizace technologických procesů 
průmyslové výroby a zpracování 
odpadů s cílem jejich dalšího 
průmyslového využití  

146,35 

SC A2 – Zvýšení objemu 
smluvního a kolaborativního 
výzkumu ve výzkumných 
organizacích 

Technologie 
zpracování 
odpadů 

Vysoká škola 
báňská - Technická 
univerzita Ostrava 

Podpora vzdělávání, rozvoje a udržení 
kvalifikovaných lidských zdrojů ve 
studijních programech FMMI s vazbou 
na výzkum a praxi 

151,50 

SC B2 – Zvýšení odborné 
kvalifikace a dalších dovedností 
lidských zdrojů ve výzkumu a 
vývoji 

Pokročilé 
materiály 

Vysoká škola 
báňská - Technická 
univerzita Ostrava 

Zvýšení inovačního potenciálu v 
Moravskoslezském kraji 
prostřednictvím posílení relevance a 
tvůrčích schopností absolventů VŠ v 
oblasti vývoje moderních, technicky a 
technologicky inovativních,  staveb 

23,30 
SC B4 – Zvýšení počtu 
absolventů technických oborů a 
identifikace technických talentů 

Pokročilé 
materiály 

Vysoká škola 
báňská - Technická 
univerzita Ostrava 

Vzděláním k vyšší spolehlivosti 
konstrukcí 

42,50 
SC B4 – Zvýšení počtu 
absolventů technických oborů a 
identifikace technických talentů 

Pokročilé 
materiály 

Vysoká škola 
báňská - Technická 
univerzita Ostrava 

Vybudování nového moderního zázemí 
Výzkumného energetického centra 
jako centra výzkumu, vzdělávání a 
transferu znalostí 

148,00 

SC A1 – Zvýšení intenzity 
transferu a komercializace 
výsledků výzkumné a vývojové 
činnosti 

Inteligentní 
energetika 

Vysoká škola 
báňská - Technická 
univerzita Ostrava 

Identifikace a zapojení nadaných 
studentů do VaVaI (Výzkumu, vývoje a 
inovací)  

211,00 
SC B4 – Zvýšení počtu 
absolventů technických oborů a 
identifikace technických talentů 

Horizontální 
projekty 

Vysoká škola 
báňská - Technická 
univerzita Ostrava 

Centrum vývoje inovativních léčebných 
metod pohybového aparátu v úrazové 
chirurgii 

60,00 
SC A4 – Zvýšení počtu 
výzkumných aktivit 
interdisciplinárního rozměru 

Pokročilé 
materiály 

Vysoká škola 
báňská - Technická 
univerzita Ostrava 

Senzorické systémy a moderní 
diagnostika pro HomeCare 

96,30 

SC A1 – Zvýšení intenzity 
transferu a komercializace 
výsledků výzkumné a vývojové 
činnosti 

Integrované 
bezpečnostní 
systémy 

Vysoká škola 
báňská - Technická 
univerzita Ostrava 

Využití vedlejších produktů z hutní 
výroby v ostravské aglomeraci 

26,00 

SC A2 – Zvýšení objemu 
smluvního a kolaborativního 
výzkumu ve výzkumných 
organizacích 

Technologie 
zpracování 
odpadů 

Vysoká škola 
báňská - Technická 
univerzita Ostrava 

Efektivní využití míst ovlivněných 
pozůstatky hornické, těžební činnosti a 
činností s nimi souvisejících  

7,50 

SC A1 – Zvýšení intenzity 
transferu a komercializace 
výsledků výzkumné a vývojové 
činnosti 

Technologie 
zpracování 
odpadů 

Vysoká škola 
báňská - Technická 
univerzita Ostrava 

Využití superpočítačů pro řešení 
komplexních inženýrských úloh 

15,25 

SC A1 – Zvýšení intenzity 
transferu a komercializace 
výsledků výzkumné a vývojové 
činnosti 

Superpočítačov
é metody 

Vysoká škola 
báňská - Technická 
univerzita Ostrava 

Vývoj metodiky pro virtuální testování 
a prototypování 

15,20 

SC A2 – Zvýšení objemu 
smluvního a kolaborativního 
výzkumu ve výzkumných 
organizacích 

Superpočítačov
é metody 

Vysoká škola 
báňská - Technická 
univerzita Ostrava 

Vývoj světelné techniky budoucnosti 12,10 

SC A2 – Zvýšení objemu 
smluvního a kolaborativního 
výzkumu ve výzkumných 
organizacích 

Pokročilé 
materiály 

Vysoká škola 
báňská - Technická 
univerzita Ostrava 

Vytvoření varovného systému pro 
případ havarijního znečištění 
povrchových vod 

22,00 
SC A1 – Zvýšení intenzity 
transferu a komercializace 
výsledků výzkumné a vývojové 

Integrované 
bezpečnostní 
systémy 
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činnosti 

Vysoká škola 
báňská - Technická 
univerzita Ostrava 

Výzkum biomechaniky zlomenin ve 
spojení s osteosyntetickým materiálem  

15,10 
SC A4 – Zvýšení počtu 
výzkumných aktivit 
interdisciplinárního rozměru 

Pokročilé 
materiály 

Vysoká škola 
báňská - Technická 
univerzita Ostrava 

Výzkum vlivu osteosyntézy na 
biomechaniku dolní končetiny  

6,10 
SC A4 – Zvýšení počtu 
výzkumných aktivit 
interdisciplinárního rozměru 

Pokročilé 
materiály 

Vysoká škola 
báňská - Technická 
univerzita Ostrava 

Optimalizace technologie výroby drátů 
vyšších užitných vlastností.  

15,10 

SC A2 – Zvýšení objemu 
smluvního a kolaborativního 
výzkumu ve výzkumných 
organizacích 

Pokročilé 
materiály 

Vysoká škola 
báňská - Technická 
univerzita Ostrava 

Vývoj nové generace železničních kol 
se sníženou emisí hluku a zvýšeným 
kilometrickým proběhem 

15,10 

SC A2 – Zvýšení objemu 
smluvního a kolaborativního 
výzkumu ve výzkumných 
organizacích 

Pokročilé 
materiály 

Vysoká škola 
báňská - Technická 
univerzita Ostrava 

Vývoj zařízení pro monitorování zátěže 
v průběhu postoperační léčby zlomenin 
dolních končetin.  

20,10 
SC A4 – Zvýšení počtu 
výzkumných aktivit 
interdisciplinárního rozměru 

Biomedicína 

Vysoká škola 
báňská - Technická 
univerzita Ostrava 

Vývoj sedačky pro kolejová vozidla  10,90 

SC A2 – Zvýšení objemu 
smluvního a kolaborativního 
výzkumu ve výzkumných 
organizacích 

Pokročilé 
materiály 

Vysoká škola 
báňská - Technická 
univerzita Ostrava 

Výzkum bariér pro rozvoj ploch 
ovlivněných průmyslem a hornictvím s 
akcentem na eliminaci negativních 
vlivů na životní prostředí. 

10,35 

SC A1 – Zvýšení intenzity 
transferu a komercializace 
výsledků výzkumné a vývojové 
činnosti 

Integrované 
bezpečnostní 
systémy 

Vysoká škola 
báňská - Technická 
univerzita Ostrava 

Eliminace rizik vzniklých v důsledku 
ukončení hornické činnosti na životní 
prostředí. 

8,30 

SC A1 – Zvýšení intenzity 
transferu a komercializace 
výsledků výzkumné a vývojové 
činnosti 

Integrované 
bezpečnostní 
systémy 

Vysoká škola báňská 
- Technická 
univerzita Ostrava 

Zvýšení resilience a připravenosti na 
mimořádné události 

100,20 
SC A4 – Zvýšení počtu 
výzkumných aktivit 
interdisciplinárního rozměru 

Integrované 
bezpečnostní 
systémy 

Vysoká škola báňská 
- Technická 
univerzita Ostrava 

Podpora předcházení vzniku požárů a 
výbuchů a eliminace jejich následků 

100,20 

SC A1 – Zvýšení intenzity 
transferu a komercializace 
výsledků výzkumné a vývojové 
činnosti 

Integrované 
bezpečnostní 
systémy 

Vysoká škola 
báňská - Technická 
univerzita Ostrava 

Návrh a vývoj kompozitních materiálů 
pro výrobu biliárních stentů 

25,20 
SC A4 – Zvýšení počtu 
výzkumných aktivit 
interdisciplinárního rozměru 

Pokročilé 
materiály 

Vysoká škola 
báňská - Technická 
univerzita Ostrava 

Vývoj ekologicky šetrných frikčních 
kompozitů pro brzdové systémy 
automobilů 

25,20 
SC A4 – Zvýšení počtu 
výzkumných aktivit 
interdisciplinárního rozměru 

Pokročilé 
materiály 

Vysoká škola báňská 
- Technická 
univerzita Ostrava 

Dohořívací rošt pro granulační kotle 
vyšších výkonů 

28,00 

SC A2 – Zvýšení objemu 
smluvního a kolaborativního 
výzkumu ve výzkumných 
organizacích 

Inteligentní 
energetika 

Vysoká škola 
báňská - Technická 
univerzita Ostrava 

Zajištění grantové podpory Národního 
superpočítačového centra 
IT4Innovations 

20,00 

SC C1 – Zvýšení intenzity 
navazování mezinárodních 
kontaktů a účasti v 
mezinárodních iniciativách a 
projektech VaV 

Superpočítačov
é metody 

Vysoká škola báňská 
- Technická 
univerzita Ostrava 

Vývoj a výzkum v oblasti inovací a 
modernizací prvků dopravní 
infrastruktury. 

11,11 
SC A4 – Zvýšení počtu 
výzkumných aktivit 
interdisciplinárního rozměru 

Integrované 
bezpečnostní 
systémy 

Vysoká škola báňská 
- Technická 
univerzita Ostrava 

Vývoj nového ovládání a diagnostiky 
osvětlení ES VN/VVN/ZVN 

18,15 
SC A2 – Zvýšení objemu 
smluvního a kolaborativního 
výzkumu ve výzkumných 

Integrované 
bezpečnostní 
systémy 
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organizacích 

Vysoká škola 
báňská - Technická 
univerzita Ostrava 

Výzkum a vývoj progresivního systému 
recyklace a využití metalurgických 
odpadů se separací zinku, s výrazným 
ekonomickým efektem 

45,00 

SC A2 – Zvýšení objemu 
smluvního a kolaborativního 
výzkumu ve výzkumných 
organizacích 

Technologie 
zpracování 
odpadů 

Vysoká škola 
báňská - Technická 
univerzita Ostrava 

NADČASOVÝ AUTONOMNÍ ROBOTICKÝ 
VÝLOŽNÍKOVÝ A TRANSPORTNÍ 
MANIPULÁTOR, PRO VYUŽITÍ V 
LOGISTICKÝCH VÝROBNÍCH A 
NEVÝROBNÍCH SYSTÉMECH 

80,00 
SC A4 – Zvýšení počtu 
výzkumných aktivit 
interdisciplinárního rozměru 

Mechatronika 

Vysoká škola báňská 
- Technická 
univerzita Ostrava 

Monitorovací systém pro sledování 
kvality ovduší uvnitř budov 

10,50 

SC A2 – Zvýšení objemu 
smluvního a kolaborativního 
výzkumu ve výzkumných 
organizacích 

Integrované 
bezpečnostní 
systémy 

Vysoká škola báňská 
- Technická 
univerzita Ostrava 

Vývoj lehkého světlometu s využitím 
kompozitových materiálů 

46,85 

SC A2 – Zvýšení objemu 
smluvního a kolaborativního 
výzkumu ve výzkumných 
organizacích 

Pokročilé 
materiály 

Vysoká škola 
báňská - Technická 
univerzita Ostrava 

Vývoj progresivních metod měření 
zbytkových napětí s využitím 
superpočítače 

40,50 

SC A2 – Zvýšení objemu 
smluvního a kolaborativního 
výzkumu ve výzkumných 
organizacích 

Integrované 
bezpečnostní 
systémy 

Vysoká škola 
báňská - Technická 
univerzita Ostrava 

Budování kapacit a posílení 
dlouhodobé spolupráce v podmínkách 
energetiky 21. století 

23,00 

SC A2 – Zvýšení objemu 
smluvního a kolaborativního 
výzkumu ve výzkumných 
organizacích 

Inteligentní 
energetika 

Vysoká škola báňská 
- Technická 
univerzita Ostrava 

Bezpečnost a spolehlivost dopravních 
staveb na území s negativním 
dopadem antropogenní činnosti 

5,70 

SC A2 – Zvýšení objemu 
smluvního a kolaborativního 
výzkumu ve výzkumných 
organizacích 

Integrované 
bezpečnostní 
systémy 

Vysoká škola 
báňská - Technická 
univerzita Ostrava 

Kontaktní technicko-technologická 
platforma akademické a průmyslové 
sféry 

84,90 
SC B4 – Zvýšení počtu 
absolventů technických oborů a 
identifikace technických talentů 

Horizontální 
projekty 

Vysoká škola báňská 
- Technická 
univerzita Ostrava 

Účinek psychologických a fyzických  
zpomalovacích prvků na chování řidiče 

2,50 

SC A2 – Zvýšení objemu 
smluvního a kolaborativního 
výzkumu ve výzkumných 
organizacích 

Integrované 
bezpečnostní 
systémy 

Vysoká škola 
báňská - Technická 
univerzita Ostrava 

Nalezení vzorů chování obyvatel v 
území pro Smart City 

25,40 
SC A4 – Zvýšení počtu 
výzkumných aktivit 
interdisciplinárního rozměru 

Inteligentní 
energetika 

Vysoká škola 
báňská - Technická 
univerzita Ostrava 

Inovativní a aditivní technologie pro 
dvojí použití 

141,00 
SC A4 – Zvýšení počtu 
výzkumných aktivit 
interdisciplinárního rozměru 

Inteligentní 
energetika 

Vysoká škola 
báňská - Technická 
univerzita Ostrava 

MULTIFUNKČNÍ TRANSPORTNÍ A 
SERVISNÍ ROBOT PRO IMOBILNÍ 
PACIENTY (MULTIROBOT)  

48,00 
SC A4 – Zvýšení počtu 
výzkumných aktivit 
interdisciplinárního rozměru 

Inteligentní 
energetika 

Vysoká škola 
báňská - Technická 
univerzita Ostrava 

ZÁCHRANNÁ ROBOTICKÁ LŮŽKOVÁ 
ELEKTROPLATFORMA OUTDOOR A 
INDOOR PRO VYUŽITÍ V KRIZOVÝCH 
SITUACÍCH 

48,00 
SC A4 – Zvýšení počtu 
výzkumných aktivit 
interdisciplinárního rozměru 

Mechatronika 

Vysoká škola 
báňská - Technická 
univerzita Ostrava 

NOVÁ GENERACE MULTIFUNKČNÍHO 
MOBILNÍHO OSTROVNÍHO 
ENERGETICKÉHO MONOBLOKU PRO 
VYUŽITÍ V KRIZOVÝCH SITUACÍCH, K 
ZAJIŠŤOVÁNÍ ENERGETICKÉ 
NEZÁVISLOSTI BUDOV A OBCÍ, V 
KOMBINACI S GEOTERMÁLNÍMI 
TECHNOLOGIEMI 

74,00 
SC A4 – Zvýšení počtu 
výzkumných aktivit 
interdisciplinárního rozměru 

Inteligentní 
energetika 
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Vysoká škola 
báňská - Technická 
univerzita Ostrava 

MULTIFUNKČNÍ MODULOVÁ 
ROBOTICKÁ ELEKTROPLATFORMA PRO 
SMART CITIES 

90,00 
SC A4 – Zvýšení počtu 
výzkumných aktivit 
interdisciplinárního rozměru 

Inteligentní 
energetika 

Vysoká škola 
báňská - Technická 
univerzita Ostrava 

VÝZKUM A VÝVOJ MODULÁRNÍHO 
ROBOTICKÉHO REHABILITAČNÍHO 
MONOBLOKU S TAHOVOU TERAPIÍ A 
VIRTUÁLNÍM TERAPEUTEM 

90,00 
SC A4 – Zvýšení počtu 
výzkumných aktivit 
interdisciplinárního rozměru 

Inteligentní 
energetika 

Vysoká škola 
báňská - Technická 
univerzita Ostrava 

Vývoj konstrukčních a technologických 
prvků pro chytré a pasivní budovy 

46,50 
SC A4 – Zvýšení počtu 
výzkumných aktivit 
interdisciplinárního rozměru 

Inteligentní 
energetika 

Vysoká škola 
báňská - Technická 
univerzita Ostrava 

Vývoj materiálů a konstrukčních prvků 
pro vysoce odolné a robustní 
kosntrukce 

48,50 
SC A4 – Zvýšení počtu 
výzkumných aktivit 
interdisciplinárního rozměru 

Inteligentní 
energetika 

Vysoká škola 
báňská - Technická 
univerzita Ostrava 

Výzkum vlastností a možných aplikací 
ekologicky příznivých materiálů 

14,50 
SC A4 – Zvýšení počtu 
výzkumných aktivit 
interdisciplinárního rozměru 

Inteligentní 
energetika 

Vysoká škola 
báňská - Technická 
univerzita Ostrava 

Vývoj stavebních konstrukčních prvků z 
pokročilých a netradičních materiálů 

24,50 
SC A4 – Zvýšení počtu 
výzkumných aktivit 
interdisciplinárního rozměru 

Inteligentní 
energetika 

Vysoká škola 
báňská - Technická 
univerzita Ostrava 

Vývoj metod pro matematickou 
podporu a verifikaci designu 
stavebních a strojních konstrukcí 

56,50 
SC A4 – Zvýšení počtu 
výzkumných aktivit 
interdisciplinárního rozměru 

Inteligentní 
energetika 

Vysoká škola 
báňská - Technická 
univerzita Ostrava 

Bioinformatické expertní systémy pro 
podporu rozhodování v klinické praxi 

25,00 
SC A4 – Zvýšení počtu 
výzkumných aktivit 
interdisciplinárního rozměru 

Biomedicína 

Vysoká škola 
báňská - Technická 
univerzita Ostrava 

Negativní vlivy provozu dominantních 
nelineárních spotřebičů v průmyslu 

7,00 
SC B1 – Zvýšení odborných 
kompetencí lidských zdrojů o 
znalostní ekonomice 

Inteligentní 
energetika 

Vysoká škola 
báňská - Technická 
univerzita Ostrava 

Fluorescence - hlavní problém při 
Ramanské spektroskopii jílových 
minerálů 

7,60 
SC A4 – Zvýšení počtu 
výzkumných aktivit 
interdisciplinárního rozměru 

Inteligentní 
energetika 

Vysoká škola báňská 
- Technická 
univerzita Ostrava 

Fotonika a fotonické komunikace pro 
praxi 

0,00 
SC B1 – Zvýšení odborných 
kompetencí lidských zdrojů o 
znalostní ekonomice 

Horizontální 
projekty 

Vysoká škola báňská 
- Technická 
univerzita Ostrava 

Analýza využitelnosti optovláknových 
senzorů pro monitorování kolejové 
dopravy na území města. 

2,24 

SC A1 – Zvýšení intenzity 
transferu a komercializace 
výsledků výzkumné a vývojové 
činnosti 

Integrované 
bezpečnostní 
systémy 

Vysoká škola báňská 
- Technická 
univerzita Ostrava 

VÝZKUM A SYSTÉMOVÉ PROJEKTOVÉ 
ŘEŠENÍ ALTERNATIV VYUŽITÍ BÝVALÝCH 
TĚŽNÍCH VĚŽÍ A VÝŠKOVÝCH STAVEB 
BROWNFIELDŮ UZAVŘENÝCH DOLŮ V 
OSTRAVSKO-KARVINSKÉM REVÍRU, 
JAKO OSTROVNÍCH ENERGETICKÝCH 
CENTER 

85,00 

SC A1 – Zvýšení intenzity 
transferu a komercializace 
výsledků výzkumné a vývojové 
činnosti 

Inteligentní 
energetika 

Vysoká škola báňská 
- Technická 
univerzita Ostrava 

Centrum bezpečnostního výzkumu a 
resilience společnosti 

85,00 

SC A1 – Zvýšení intenzity 
transferu a komercializace 
výsledků výzkumné a vývojové 
činnosti 

Integrované 
bezpečnostní 
systémy 

Vysoká škola báňská 
- Technická 
univerzita Ostrava 

„Experimentální stavební centrum“ - 
„Výzkum a předaplikační vývoj 
perspektivních stavebních materiálů a 
technologií“ 

285,60 
SC A4 – Zvýšení počtu 
výzkumných aktivit 
interdisciplinárního rozměru 

Pokročilé 
materiály 

Vysoká škola 
báňská - Technická 
univerzita Ostrava 

MECHATRONICKÉ SYSTÉMY A ZAŘÍZENÍ 192,97 
SC A4 – Zvýšení počtu 
výzkumných aktivit 
interdisciplinárního rozměru 

Mechatronika 

Vysoká škola 
báňská - Technická 
univerzita Ostrava 

Kolokační centrum technologií pro 
automobilový a letecký průmysl 

144,00 
SC A4 – Zvýšení počtu 
výzkumných aktivit 
interdisciplinárního rozměru 

Pokročilé 
materiály 
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Vysoká škola 
báňská - Technická 
univerzita Ostrava 

Zlepšení kvality životního prostředí v 
podmínkách ostravské aglomerace 

169,80 
SC A4 – Zvýšení počtu 
výzkumných aktivit 
interdisciplinárního rozměru 

Technologie 
zpracování 
odpadů 

Vysoká škola 
báňská - Technická 
univerzita Ostrava 

Kolokační centrum pro výzkum řídicích, 
informačních a komunikačních 
technologií pro Průmysl 4.0 

94,00 
SC A4 – Zvýšení počtu 
výzkumných aktivit 
interdisciplinárního rozměru 

Průmyslová 
automatizace 

Vysoká škola 
báňská - Technická 
univerzita Ostrava 

Technologie a materiály pro kvalitní 
životní prostředí 

115,10 
SC A4 – Zvýšení počtu 
výzkumných aktivit 
interdisciplinárního rozměru 

Technologie 
zpracování 
odpadů 

Vysoká škola báňská 
– Technická 
univerzita Ostrava 

Spolupráce Institutu geodézie a 
důlního měřictví HGF, VŠB - TUO s 
apilkační sférou v oblasti rozvoje 
technických kompetencí  pro 
aplikovaný výzkum a vývoj. 

72,00 

SC B2 – Zvýšení odborné 
kvalifikace a dalších dovedností 
lidských zdrojů ve výzkumu a 
vývoji 

Horizontální 
projekty 

Vysoká škola báňská 
– Technická 
univerzita Ostrava 

Nová nedestruktivní metoda pro 
diagnostiku napjatostně deformačních 
stavů materiálů za účelem jejich 
vhodných aplikací 

40,50 

SC A2 – Zvýšení objemu 
smluvního a kolaborativního 
výzkumu ve výzkumných 
organizacích 

Pokročilé 
materiály 

Vysoká škola báňská 
– Technická 
univerzita Ostrava 

Využití vedlejších produktů hutní 
výroby (vysokopecní a ocelářské 
strusky)  v zemních pracích  

16,00 

SC A2 – Zvýšení objemu 
smluvního a kolaborativního 
výzkumu ve výzkumných 
organizacích 

Pokročilé 
materiály 

Vysoká škola báňská 
– Technická 
univerzita Ostrava 

Zvýšení kvality výuky/studia na VŠ pro 
oblast technologicky generovaných 
povrchů materiálů (prostřednictvím 
rozvoje lidských zdrojů) - univerzální 
základ pro multidisciplinární 
mezinárodní spolupráci 

40,30 

SC C1 – Zvýšení intenzity 
navazování mezinárodních 
kontaktů a účasti v 
mezinárodních iniciativách a 
projektech VaV 

Pokročilé 
materiály 

Vysoká škola báňská 
– Technická 
univerzita Ostrava 

Zvyšování motivace a zájmu o oblast 
vědy a techniky - Inovativní formy 
přípravy ke studiu technických oborů v 
MSK 

30,50 
SC B4 – Zvýšení počtu 
absolventů technických oborů a 
identifikace technických talentů 

Horizontální 
projekty 

Vysoká škola báňská 
– Technická 
univerzita Ostrava 

Aplikace alternativních energetických 
zdrojů na bázi využití odpadního tepla 

20,20 

SC A2 – Zvýšení objemu 
smluvního a kolaborativního 
výzkumu ve výzkumných 
organizacích 

Inteligentní 
energetika 

Vysoká škola báňská 
– Technická 
univerzita Ostrava 

Vývoj nových materiálů a diagnostika 
materiálových a povrchových vlastností 

202,00 

SC A2 – Zvýšení objemu 
smluvního a kolaborativního 
výzkumu ve výzkumných 
organizacích 

Pokročilé 
materiály 

Vysoká škola báňská 
- Technická 
univerzita Ostrava 

SMART TOWER - MODEL 108,43 
SC A4 – Zvýšení počtu 
výzkumných aktivit 
interdisciplinárního rozměru 

Inteligentní 
energetika 

Vysoká škola báňská 
- Technická 
univerzita Ostrava 

Smart City Ostrava 1931,00 
SC A4 – Zvýšení počtu 
výzkumných aktivit 
interdisciplinárního rozměru 

Inteligentní 
energetika 

Vysoká škola báňská 
- Technická 
univerzita Ostrava 

Clean Campus 378,90 
SC A4 – Zvýšení počtu 
výzkumných aktivit 
interdisciplinárního rozměru 

Inteligentní 
energetika 

Vysoká škola báňská 
- Technická 
univerzita Ostrava 

Technologie zpracování odpadů 8,06 
SC A5 – Podpora přílivu investic 
v oblasti výzkumu, vývoje a 
inovací 

Inteligentní 
energetika 

Vysoká škola báňská 
- Technická 
univerzita Ostrava 

Výzkum a vývoj technologie pro 
akumulaci elektřiny s využitím 
technologie FES umožňující charakter 
provozu MicroGrid 

20,12 
SC A4 – Zvýšení počtu 
výzkumných aktivit 
interdisciplinárního rozměru 

Inteligentní 
energetika 

Vysoká škola báňská 
- Technická 
univerzita Ostrava 

Latentní střadač 2,89 

SC A2 – Zvýšení objemu 
smluvního a kolaborativního 
výzkumu ve výzkumných 
organizacích 

Technologie 
zpracování 
odpadů 
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Vysoká škola báňská 
- Technická 
univerzita Ostrava 

WESTErN: Water Energy STorage for 
coal mining facilities 

45,00 
SC A4 – Zvýšení počtu 
výzkumných aktivit 
interdisciplinárního rozměru 

Inteligentní 
energetika 

Vysoká škola báňská 
- Technická 
univerzita Ostrava 

ČLOVĚK A ENERGIE (Alternativní 
způsoby využití energií pro zlepšení 
životního prostředí a života 
obyvatelstva MSK) 

36,90 

SC A1 – Zvýšení intenzity 
transferu a komercializace 
výsledků výzkumné a vývojové 
činnosti 

Inteligentní 
energetika 

SPOLUPRÁCE VE 
VÝZKUMU (rozvoj 
spolupráce mezi 
výzkumnou a 
aplikační sférou v 
předaplikačním 
výzkumu, 
mezioborové 
partnerství... ) – OP 
VVV 1.2 (IP 1) 

Využití  reakčního  potenciálu 
uhlíkatých surovin pro průmyslové 
procesy 

0,00 

SC A1 – Zvýšení intenzity 
transferu a komercializace 
výsledků výzkumné a vývojové 
činnosti 

Technologie 
zpracování 
odpadů 

Vysoká škola 
podnikání, a.s. 

Tvořivý euroregion, tvořivé město. 10,50 
SC A3 – Zvýšení počtu vzniklých 
spin-offs a inovativních start-
ups 

Horizontální 
projekty 

Vědecko-
technologický park 
Ostrava, a. s. 

TechAréna I - projekt TechInn – 
Technology Innovation 

13,00 
SC A3 – Zvýšení počtu vzniklých 
spin-offs a inovativních start-
ups 

Horizontální 
projekty 

Vědecko-
technologický park 
Ostrava, a. s. 

TechAréna II - Podpora rozvoje 
technologických firem 

20,00 
SC A3 – Zvýšení počtu vzniklých 
spin-offs a inovativních start-
ups 

Horizontální 
projekty 

Vědecko-
technologický park 
Ostrava, a. s. 

TechAréna III – Idealab 101,00 
SC A3 – Zvýšení počtu vzniklých 
spin-offs a inovativních start-
ups 

Horizontální 
projekty 

Vědecko-
technologický park 
Ostrava, a. s. 

Rozvíjení know-how kapacit pro 
příchod firem s vyšší 
přidanou hodnotou do regionu 

11,00 
SC A3 – Zvýšení počtu vzniklých 
spin-offs a inovativních start-
ups 

Horizontální 
projekty 

Vědecko-
technologický park 
Ostrava, a. s. 

Inovační vouchery MSK 61,50 

SC A2 – Zvýšení objemu 
smluvního a kolaborativního 
výzkumu ve výzkumných 
organizacích 

Horizontální 
projekty 

VÚHŽ a.s. 

Vývoj Mg a Ti slitin s UFG (velmi jemno-
zrnná struktura) pro následné využití 
zejména v automobilovém průmyslu a 
zdravotnictví. 

12,30 
SC A4 – Zvýšení počtu 
výzkumných aktivit 
interdisciplinárního rozměru 

Pokročilé 
materiály 

VÚHŽ a.s. 
Vývoj povlaků pro vysokoteplotní 
aplikace 

15,30 

SC A2 – Zvýšení objemu 
smluvního a kolaborativního 
výzkumu ve výzkumných 
organizacích 

Pokročilé 
materiály 

VÚHŽ a.s. 
Vývoj technologie odstředivého 
odlévání odlitků z nástrojových ocelí 

15,30 

SC A2 – Zvýšení objemu 
smluvního a kolaborativního 
výzkumu ve výzkumných 
organizacích 

Pokročilé 
materiály 

 

 


