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ÚVOD 

Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje (RIS
3
 MSK) se zabývá činnostmi všech 

aktérů inovačního systému v kraji. Tyto činnosti (vesměs projekty) jsou zahrnuty v tzv. akčním 

plánu, který je živým dokumentem, takže jednotlivé projekty, které naplňují RIS3 MSK a stav 

jejich realizace jsou v čase proměnlivé. Proto je nezbytné tyto změny v pravidelných intervalech 

zachytit a vyhodnotit.  

V rámci zpracování RIS
3
 MSK došlo ke změně délky období, na které se AP tvoří. Došlo tak 

k přechodu z jednoletých na dvouleté akční plány. První dvouletý akční plán byl zpracován pro 

období 2015 – 2016. Jednou ročně dochází k vyhodnocování akčního plánu RIS
3
 MSK (AP), 

který je její nedílnou součástí. K 31. 12. 2015 bylo Agenturou pro regionální rozvoj (ARR), 

výkonnou jednotkou RIS
3
 MSK, provedeno první průběžné vyhodnocení realizace projektů za rok 

2015.  

Předkládaná hodnotící zpráva obsahuje závěrečné vyhodnocení stavu realizace projektů AP 

2015 – 2016 v rozčlenění dle vertikálních domén a horizontálních priorit a může posloužit jako 

vhodný podklad pro specifikaci technologických domén RIS3 MSK, které mají největší výzkumný 

potenciál.  
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METODIKA 

V rámci vyhodnocení AP byly zjišťovány následující klíčové informace o stavu projektů 

registrovaných v akčním plánu: 

- zda je projekt realizován; nebo 

- realizace projektu ještě nebyla zahájena; nebo 

- projekt nebude vůbec realizován (s jeho realizací se již nepočítá); nebo 

- realizace projektu byla ukončena. 

Nositelé těchto projektů uvedli v rámci on-line vyhodnocení jednu z těchto možností, zároveň měli 

možnost své projekty blíže okomentovat.  

 

Kapitola VYHODNOCENÍ AP RIS3 MSK ZA OBDOBÍ 2016 obsahuje podrobný přehled počtu 

projektů a jejich finančních alokaci v členění do čtyř kategorií - projekty v realizaci, projekty, které 

budou realizovány, projekty, jejichž realizace byla ukončena a projekty, které realizovány nebyly 

a ani nebudou. U každé kategorie je pak přehledně uvedeno rozložení projektů v rámci 

jednotlivých specifických cílů a technologických domén. V závěru kapitoly je k dispozici celkový 

přehled všech projektů v členění na jednotlivé specifické cíle a technologické domény, které byly 

registrovány v AP k 31. 12. 2016. Podrobný přehled jednotlivých projektů je k dispozici v 

PŘÍLOZE č. 1 této zprávy. V návaznosti na vyhodnocení AP za rok 2016 bylo nutné zároveň 

provést revizi projektů z AP z hlediska potenciálu jejich realizace v letech 2017 - 2018. Projekty, u 

nichž nositelé uvedli, že projekt je v realizaci, resp. bude realizován, byly převedeny do nového 

dvouletého AP 2017 – 2018.  

V kapitole ILUSTRATIVNÍ PŘÍKLADY REGISTROVANÝCH PROJEKTŮ jsou po dohodě  

s jejich nositeli popsány vybrané projekty s bližším komentářem.  

V kapitole OSTATNÍ AKTIVITY INOVAČNÍHO SYSTÉMU MSK je uveden přehled dalších aktivit 

nezařazených do AP, jelikož nemají primárně charakter kontinuálních činností projektového typu. 

Nicméně i tyto aktivity networkingového, vzdělávacího a jiného typu (konference, semináře, 

workshopy, apod.) mohou v případě jejich správného zacílení vůči aktuálním potřebám aktérů 

inovačního systému MSK přinést zajímavé impulsy pro rozvoj spolupráce v oblasti výzkumu, 

vývoje a inovací. Z toho důvodu jsme se rozhodli i některé tyto aktivity zmínit.   

Závěrečná kapitola č. 7 SHRNUTÍ komplexně shrnuje závěrečný stav realizace současného 

dvouletého akčního plánu 2015 - 2016.  
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VYHODNOCENÍ AP RIS3 MSK ZA OBDOBÍ 2016  

Projekty v realizaci 

V této kapitole jsou uvedeny projekty, které byly k 31. 12. 2016 v realizaci. Jsou rozděleny dle 

jednotlivých vertikálních domén a specifických cílů. Celkem bylo v realizaci 75 projektů (téměř 

30% z celkového počtu projektů AP), nejvíce z oblasti pokročilých materiálů a inteligentní 

energetiky, kdy po odečtení horizontálních projektů tvoří tyto dvě specializace cca 50% všech 

projektů v realizaci. Pokud přihlédneme k jejich finanční alokaci, jedná se o téměř 50% podíl 

nákladů projektů z těchto dvou oblastí na nákladech celkových. Nejméně projektů je realizováno 

v oblasti biomedicíny a superpočítačových metod. 

Z hlediska specifických cílů má více než polovina projektů v realizaci charakter smluvního 

a kolaborativního výzkumu, nebo výzkumných aktivit interdisciplinárního rozměru, což ale 

v absolutním vyjádření činí téměř 75% z celkových nákladů projektů v realizaci. 

Protože projekty, které byly v realizaci k datu 31. 12. 2016, budou realizovány minimálně i v roce 

2017, byly převedeny do AP 2017 – 2018. 

Vertikální doména Počet projektů Počet projektů 
- procentuální podíl 

Celkové indikativní 
náklady (v mil. Kč) 

Celkové indikativní 
náklady - 
(procentuální podíl) 

Biomedicína 2 2,67% 32,45 0,31 

Integrované bezpečnostní systémy 10 13,33% 116,01 1,18 

Inteligentní energetika 11 14,67% 2321,38 23,67 

Mechatronika 4 5,33% 171,8 1,75 

Pokročilé materiály 18 24,00% 2413,85 24,62 

Průmyslová automatizace 7 9,33% 2091,7 21,33 

Superpočítačové metody 2 2,67% 827,2 8,44 

Technologie zpracování odpadů 6 8,00% 765,35 7,82 

Horizontální projekty 15 20,00% 1066,47 10,88% 

Celkový součet 75 100,00% 9806,21 100,00% 

 

     

 
Specifický cíl Počet projektů Počet projektů - 

procentuální podíl 
Celkové indikativní 
náklady (v mil. Kč) 

Celkové indikativní 
náklady - (procen-
tuální podíl) 

SC A1 – Zvýšení intenzity transferu a ko-
mercializace výsledků výzkumné a vývojové 
činnosti 

10 13,33% 1199,52 12,23% 

SC A2 – Zvýšení objemu smluvního a kola-
borativního výzkumu ve výzkumných orga-
nizacích 

29 38,67% 4850,55 49,46% 

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

3 4,00% 383,5 3,92% 

SC A4 – Zvýšení počtu výzkumných aktivit 
interdisciplinárního rozměru 

20 26,67% 3010,78 27,26% 

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

1 1,33% 8,06 0,08% 

SC B1 – Zvýšení odborných kompetencí 
lidských zdrojů o znalostní ekonomice 

1 1,33% 40,4 0,41% 
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Specifický cíl Počet projektů Počet projektů - 
procentuální podíl 

Celkové indikativní 
náklady (v mil. Kč) 

Celkové indikativní 
náklady - (procen-
tuální podíl) 

SC B2 – Zvýšení odborné kvalifikace a 
dalších dovedností lidských zdrojů ve vý-
zkumu a vývoji 

1 1,33%        20,2 0,21% 

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

3 4,00% 180,0 1,84% 

SC B4 – Zvýšení počtu absolventů technic-
kých oborů a identifikace technických talen-
tů 

2 2,67% 232,5 2,37% 

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

3 4,00% 186,9 1,91% 

SC C2 – Zvyšování informovanosti malých a 
středních firem o trendech vývoje technolo-
gií a zahraničních trhů 

2 2,67% 31,7 0,32% 

Celkový součet 75 100,00% 9806,21 100,00% 

Projekty, které budou realizovány  

Tato kapitola sumarizuje projekty, u nichž nositelé uvedli, že projekt ještě nezačali realizovat, ale 

počítá se s tím, že realizovány budou. 

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

149 projektů je 48 horizontálních projektů. V rámci vertikálních projektů tvoří více než polovinu 

projekty z oblastí inteligentní energetiky a pokročilých materiálů (celkem 51 projektů), z oblasti 

integrovaných bezpečnostních systémů je připraveno k realizaci 18 projektů.  

Z hlediska specifických cílů je téměř 60% připravených projektů zaměřeno na komercionalizaci 

výsledků výzkumu, resp. má charakter smluvního a kolaborativního výzkumu nebo 

interdisciplinárního projektu, celkem 87 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 33 projektů, což 

koresponduje s poptávkou firem. 

Projekty, u kterých nositelé uvedli, že budou realizovány, byly převedeny do AP 2017 – 2018. 

 

Vertikální doména Počet projektů Počet projektů  
- procentuální podíl 

Celkové indikativní 
náklady (v mil. Kč) 

Celkové indikativní 
náklady - procentu-
ální podíl 

Biomedicína 6 4,03% 1038,5 7,35% 

Integrované bezpečnostní systémy 18 12,08% 2636,85 18,67% 

Inteligentní energetika 29 19,46% 2056,61 14,56% 

Mechatronika 13 8,73% 1154,57 8,17% 

Pokročilé materiály 22 14,76% 1450,75 10,26% 

Průmyslová automatizace 3 2,02% 126,5 0,90% 

Superpočítačové metody 4 2,68% 601,25 4,26% 

Technologie zpracování odpadů 6 4,03% 178,89 1,26% 

Horizontální projekty 48 32,21% 4882,99    34,57% 

Celkový součet 149 100,00% 14126,9 100,00% 
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Specifický cíl Počet projektů Počet projektů - 
procentuální podíl 

Celkové indikativní 
náklady (v mil. Kč) 

Celkové indikativní 
náklady - procen-
tuální podíl 

SC A1 – Zvýšení intenzity transferu 
a komercializace výsledků výzkumné 
a vývojové činnosti 28 18,79% 

4996,3 
35,37% 

SC A2 – Zvýšení objemu smluvního 
a kolaborativního výzkumu ve výzkumných 
organizacích 23 15,44% 

1096,87 
7,76% 

SC A3 – Zvýšení počtu vzniklých spin-offs  
a inovativních start-ups 10 6,71% 

197,31 
1,40% 

SC A4 – Zvýšení počtu výzkumných aktivit  
interdisciplinárního rozměru 36 24,16% 

2630,2 
18,62% 

SC B1 – Zvýšení odborných kompetencí 
lidských zdrojů o znalostní ekonomice 9 6,04% 

1252,8 
8,87% 

SC B2 – Zvýšení odborné kvalifikace 
a dalších dovedností lidských zdrojů ve 
výzkumu a vývoji 16 10,74% 

9,1 
0,06% 

SC B3 – Zvýšení mobility lidských zdrojů ze 
zahraničních znalostních institucí a firem do 
MSK 2 1,34% 

1589,9 
11,25% 

SC B4 – Zvýšení počtu absolventů technic-
kých oborů a identifikace technických talen-
tů 17 11,41% 

756,5 
5,36% 

SC C1 – Zvýšení intenzity navazování 
mezinárodních kontaktů a účasti 
v mezinárodních iniciativách  
a projektech VaV 4 2,68% 

1278 

9,05% 

SC C2 – Zvyšování informovanosti malých 
a středních firem o trendech vývoje techno-
logií a zahraničních trhů 2 1,34% 

212,3 
1,50% 

SC C3 – Zvýšení exportních aktivit malých  
a středních inovačních firem 1 0,67% 

88,12 
0,62% 

SC D3 – Zvýšení propagace a medializace 
výsledků výzkumu a vývoje a RIS3 MSK 1 0,67% 

5,2 
0,04% 

Celkový součet 149 100,00% 14126,91 100,00% 

Projekty, které nebudou realizovány 

Během období sběru projektů do akčního plánu byly registrovány i projekty, o nichž byli nositelé 

přesvědčeni, že je chtějí realizovat, ale v průběhu dvou let dospěli k závěru, že projekty již 

realizovat nebudou. Patří mezi ně i projekt firmy, které její ekonomická situace neumožňuje 

projekt realizovat. 

Celkem jde o 30 projektů v celkovém objemu 1 710,53 mil. Kč. 

 

Vertikální doména Počet projektů Počet projektů  
- procentuální podíl 

Celkové indikativní 
náklady (v mil. Kč) 

Celkové indikativní 
náklady - procentu-
ální podíl 

Integrované bezpečnostní systémy 4 13,33% 97 5,67% 

Inteligentní energetika 5 16,67% 252 14,73% 

Mechatronika 3 10,00% 100,5 5,88% 

Pokročilé materiály 5 16,67% 228,9 13,38% 

Průmyslová automatizace 1 3,33% 10,5 0,61% 

Superpočítačové metody 1 3,33% 500 29,23% 

Horizontální projekty 11 36,67% 521,63 30,5% 

Celkový součet 30 100,00% 1710,53 100,00% 
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Specifický cíl Počet projektů Počet projektů - 
procentuální podíl 

Celkové indikativní 
náklady (v mil. Kč) 

Celkové indikativní 
náklady - procen-
tuální podíl 

SC A1 – Zvýšení intenzity transferu 
a komercializace výsledků výzkumné 
a vývojové činnosti 3 10,00% 645 38,38% 

SC A2 – Zvýšení objemu smluvního 
a kolaborativního výzkumu ve výzkumných 
organizacích 13 43,34% 465,03 25,89% 

SC A4 – Zvýšení počtu výzkumných aktivit  
interdisciplinárního rozměru 3 10,00% 145,6 8,66% 

SC B1 – Zvýšení odborných kompetencí 
lidských zdrojů o znalostní ekonomice 1 3,33% 12 0,71% 

SC B2 – Zvýšení odborné kvalifikace 
a dalších dovedností lidských zdrojů ve 
výzkumu a vývoji 2 6,67% 52 3,09% 

SC B4 – Zvýšení počtu absolventů technic-
kých oborů a identifikace technických talen-
tů 6 20,00% 339,5 20,20% 

SC C1 – Zvýšení intenzity navazování 
mezinárodních kontaktů a účasti 
v mezinárodních iniciativách  
a projektech VaV 1 3,33% 35,2 2,09% 

SC C3 – Zvýšení exportních aktivit malých  
a středních inovačních firem 1 3,33% 16,2 0,96% 

Celkový součet 30 100,00% 1710,53 100,00% 

 

Projekty, které byly ukončeny 

V průběhu sledovaného období 2015 – 2016 byly dva projekty zrealizovány – ukončeny. Jeden 

z nich byl zařazen do vertikální priority Technologie zpracování odpadů, specifického cíle A1 – 

Zvýšení intenzity transferu a komercializace výsledků výzkumné a vývojové činnosti. Druhý byl 

horizontálního charakteru, zařazený do specifického cíle B4 – Zvýšení počtu absolventů 

technických oborů a identifikace technických talentů. Celkové náklady na tyto projekty byly více 

než 7 mil. Kč. 

Závěr  

V níže uvedených tabulkách je přehled všech projektů registrovaných v AP k 31. 12. 2016, tedy 

konečný stav Akčního plánu 2015 – 2016. Projekty jsou rozděleny dle vertikálních domén a 

specifických cílů. Celkem k 31. 12. 2016 bylo v AP registrováno 269 projektů, z nich 13 není 

zahrnuto v předchozích podkapitolách, protože se zpracovateli zprávy nepodařilo informace od 

nositelů těchto projektů získat. Vzhledem k tomu, že jde o necelých 5% všech projektů, výsledky 

vyhodnocení AP 2015 – 2016 to neovlivní.  

Nejvíce projektů bylo zaregistrováno v doménách pokročilé materiály a inteligentní energetika, 

což přímo koresponduje s převažujícími průmyslovými a výzkumnými obory kraje. Z hlediska 

specifických cílů bylo nejvíce projektů zařazeno do cílů A2 – Zvýšení objemu smluvního 

a kolaborativního výzkumu ve výzkumných organizacích a A4 – Zvýšení počtu výzkumných aktivit 

interdisciplinárního rozměru, v nichž je registrováno téměř 50% všech projektů. 

Celkové odhadované náklady na všechny projekty v AP 2015 – 2016 dosahují více než 26,2 mld. 

Kč. 
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Vertikální doména Počet projektů Počet projektů - 
procentuální podíl 

Celkové indikativní 
náklady (v mil. Kč) 

Celkové indikativní 
náklady  - procen-
tuální podíl 

Biomedicína 12 4,46% 1261,45 4,81% 

Integrované bezpečnostní systémy 36 13,38% 3047,76 11,61% 

Inteligentní energetika 45 16,73% 4629,99 17,64% 

Mechatronika 20 7,43% 1399,17 5,33% 

Pokročilé materiály 48 17,84% 4154,5 15,83% 

Průmyslová automatizace 12 4,46% 2399,39 9,14% 

Superpočítačové metody 7 2,60% 1928,45 7,35% 

Technologie zpracování odpadů 14 5,20% 945,88 3,60% 

Horizontální projekty              75     27,88%  6476,59    24,68% 

Celkový součet 269 100,00% 26243,18 100,00% 

 

Specifický cíl Počet projektů Počet projektů - 
procentuální podíl 

Celkové indikativní 
náklady 

Celkové indikativní 
náklady - procen-
tuální podíl 

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

48 17,84% 7081,36 26,98% 

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

69 25,65% 6644,14 25,32% 

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

14 5,20% 600,81 2,29% 

SC A4 – Zvýšení počtu výzkumných aktivit 
interdisciplinárního rozměru 

60 22,31% 5470,48 20,85% 

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

1 0,37% 8,06 0,03% 

SC B1 – Zvýšení odborných kompetencí 
lidských zdrojů o znalostní ekonomice 

11 4,10% 1305,2 4,97% 

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

20 7,43% 1751,2 6,67% 

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

5 1,86% 936,5 3,57% 

SC B4 – Zvýšení počtu absolventů technic-
kých oborů a identifikace technických  
talentů 

26 9,67% 1855,5 7,07% 

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

8 2,97% 434,4 1,66% 

SC C2 – Zvyšování informovanosti malých 
a středních firem o trendech vývoje techno-
logií a zahraničních trhů 

4 1,49% 119,82 0,46% 

SC C3 – Zvýšení exportních aktivit malých 
a středních inovačních firem 

2 0,74% 21,4 0,08% 

SC D3 – Zvýšení propagace a medializace 
výsledků výzkumu a vývoje a RIS

3
 MSK 

1 0,37% 14,31 0,05% 

Celkový součet 269 100,00%  26243,18 100,00%  

 

V návaznosti na vyhodnocení AP za rok 2016 bylo nutné zároveň provést revizi projektů v AP 
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z hlediska potenciálu jejich realizace v letech 2017 - 2018. Projekty, u nichž nositelé uvedli, že 

projekt je v realizaci, resp. bude realizován, byly převedeny do nového dvouletého AP 2017 – 

2018.  
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ILUSTRATIVNÍ PŘÍKLADY REGISTROVANÝCH PROJEKTŮ 

V následující kapitole jsou popsány některé z projektů AP, které byly identifikovány jako velmi 

přínosné pro rozvoj inovačního systému MSK.  

 

Datový sklad pro vědu a výzkum ve Fakultní nemocnici Ostrava s návazností na datové 

analýzy klinických dat 

Nositel projektu: Fakultní nemocnice Ostrava (FNO) 

Partneři: VŠB-Technická univerzita Ostrava (VŠB – TUO), Ostravská univerzita (OSU) 

Specifický cíl: A4 – Zvýšení počtu výzkumných aktivit interdisciplinárního rozměru  

Vertikální priorita: Biomedicína 

Cílem projektu je vybudování datového klastru pro více spolupracujících vědeckých organizací v 

Ostravském regionu Moravskoslezského kraje se záměrem podpořit špičkový klinický výzkum a 

zvýšit jeho prestiž a konkurenční výhody. Dále si projekt dává za cíl nahradit chybějící funkce 

standardních nemocničních informačních systémů (NIS) pro potřeby klinických studií a podpořit 

sjednocení a spolupráci vědeckých kapacit různých oborů. V oblasti komplexní datové analýzy se 

přímo nabízí společné využití kapacit FNO, VŠB - TUO a OSU nad společným datovým úložištěm 

pro usnadnění pořizování a sdílení dat při zachování všech atributů jejich archivování a ochrany. 

Specificky ve FNO je cílem umožnit co největšímu počtu klinik a oddělení spravovat výsledky 

svého výzkumu a studií spojených s konečnou analýzou a interpretací výsledků. Nemalý význam 

je podpora projektů s širší působností než je jen FNO.  

Realizace umožní externím pracovníků účastnit se experimentů. A jako nejdůležitější je 

sjednocení metodických postupů analýz a vytváření nových metod zpracování vědeckých dat pro 

výrazné zvýšení konkurenceschopnosti našich regionálních institucí. Nemalá část aktivit projektu 

je určena také pro výuku nových posluchačů především v magisterských a doktorských studiích 

příslušných oborů všech zúčastněných partnerů (FNO, VŠB – TUO, OSU). Otevřená architektura 

klastru umožňuje spolupráci s externími organizacemi účelově spojenými s danou klinickou studií 

nebo výzkumem jako jsou laboratoře a jiná vědecká pracoviště. A v tom je klíčový význam pro 

rozvoj našeho regionu, v úzké spolupráci univerzitních pracovišť nad jedním datovým úložištěm 

propojených univerzálním rozhraním pro řešení nejnáročnějších úloh. Interdisciplinarita v rámci 

tohoto projektu povede k vytváření nových oborů, které zde zatím nejsou nebo jsou na ně 

extrémní požadavky. 

Datový sklad umožní: 

 Sběr vědeckých dat v řízeném datovém skladu ve strukturách jednotlivých projektů.  

 Aktualizaci dat na jednom místě i vzdáleným přístupem uživatelů.  

 Ochranu dat formou diferencovaných přihlašovacích oprávnění uživatelů.  

 Možnost pracovat v nezávislých projektech pro různé kliniky a oddělení FNO.  

 Uchovávat data pro následné zpracování v podobě vědeckých zpráv a publikací.  

 Přímou analýzu dat procesem statistických i nestatistických metod. 

Datový sklad poskytne realizátorům a výzkumným pracovištím datové zázemí pro zefektivnění 

práce na výsledcích a analýzách cenných dat z medicínského výzkumu. Výhodou je, že může 

poskytovat vždy validní datový model všech zúčastněných studií a projektů.  
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Elektricky soběstačný dům 

Nositel projektu: ECOFER s. r. o. 

Partneři: VŠB-Technická univerzita Ostrava (VŠB – TUO), Argutec s. r. o. 

Specifický cíl: A1 – Zvýšení intenzity transferu a komercializace výsledků výzkumné a vývojové 

činnosti 

Vertikální priorita: Inteligentní energetika 

Cílem tohoto inovačního projektu je vybudování prototypu zařízení pro rodinné domy sestávající z 

kombinované výrobny elektrické energie a tepla zabezpečující plně autonomní provoz rodinného 

domu s přípojkou zemního plynu. Navrhované zařízení zahrnuje kogenerační, fotovoltaickou a 

akumulační jednotku,  řídicí systém výroby a spotřeby energie, program pro optimalizaci 

jednotlivých komponent, výměník tepla pro jednoduché a levné elektrocentrály a jejich napojení 

na nízkoteplotní ohřev rodinného domu. 

V rámci projektu dojde ke stavbě prototypu zařízení pro rodinné domy, měření v reálném 

provoze, sledování funkčnosti zařízení a ASŘ a zpracování ekonomického hodnocení. 

Projekt harmonizuje spotřebu energie s její výrobou, případně i jejím prodejem. 

Projekt je velkou příležitostí pro aplikace v oblasti tzv. malé energetiky. 

 

*** 

V rámci realizace AP jsou pravidelně Moravskoslezským krajem vyhlašovány dotační 

programy na podporu výzkumných a inovačních aktivit firem a výzkumných organizací. Níže jsou 

uvedeny dotační programy, které byly realizovány v r. 2016 a které lze považovat za projekty 

podporující inovační prostředí v kraji. 

 

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2016  - dotační titul 1 

Specifický cíl: A2 – Zvýšení objemu smluvního a kolaborativního výzkumu ve výzkumných 

organizacích 

Vertikální priorita: N/A 

Dotační program – dotační titul 1 byl zaměřen na podporu projektů, jejichž předmětem je 

spolupráce a transfer znalostí mezi vysokými školami, případně výzkumnými organizacemi 

na straně jedné a malými a středními podniky se sídlem nebo provozovnou na území 

Moravskoslezského kraje na straně druhé, prostřednictvím poskytování neinvestičních dotací, 

tzv. inovačních voucherů. V rámci vyhlášeného dotačního programu bylo podpořeno celkem 9 

projektů se schválenou dotací 2 097,4 tis. Kč. 

 

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2016 – dotační titul 2 

Specifický cíl: B2 – Zvýšení odborné kvalifikace a dalších dovedností lidských zdrojů ve výzkumu a 

vývoji 

Vertikální priorita: N/A 
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Dotační program - dotační titul 2 byl zaměřen na podporu projektů, jejichž předmětem jsou 

výzkumné a vývojové činnosti malých a středních podniků se sídlem nebo provozovnou na území 

Moravskoslezského kraje prostřednictvím poskytování neinvestičních dotací na spolufinancování 

osobních nákladů na nově vytvořená pracovní místa výzkumných pracovníků v rámci VaV 

činnosti podniku. V rámci vyhlášeného dotačního programu bylo podpořeno celkem 8 projektů se 

schválenou dotací 2 300,2 tis. Kč.   

 

Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2016 

Specifický cíl: A1 – zvýšení intenzity transferu a komercionalizace výsledků výzkumné a vývojové 

činnosti 

Vertikální priorita: N/A 

Dotační program vyhlášen opakovaně a zaměřen na realizaci projektů aplikovaného výzkumu 

nebo experimentálního vývoje v oborech technických, přírodních a lékařských věd.  Oprávněnými 

žadateli/příjemci jsou výzkumné organizace, ale i malé, střední a velké podniky. Celkem bylo 

schváleno 13 projektů s dotací 12 427,1 tis. Kč. 

 

Program na podporu přípravy projektových záměrů strategických intervencí RIS3 

Moravskoslezského kraje 

 Specifický cíl: A1 – zvýšení intenzity transferu a komercionalizace výsledků výzkumné a vývojové 

činnosti 

Vertikální priorita: N/A 

Dotační program (1. výzva) byl vyhlášen v rámci projektu "Smart akcelerátor RIS3 strategie", 

který je realizován Moravskoslezským krajem v partnerství s Agenturou pro regionální rozvoj. 

Jednou z aktivit tohoto projektu je realizace uvedeného dotačního programu, financování 

jednotlivých schválených žádostí je rozloženo mezi příjemce dotace z tohoto programu, 

Moravskoslezský kraj a Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání.  

Cílem dotačního programu je zajistit systematickou podporu budování absorpční kapacity 

v Moravskoslezském kraji, a to formou finanční podpory přípravy a vypracování dokumentace 

projektového záměru strategické intervence, který je v souladu s krajskou RIS3 strategií. 

Celkem bylo schváleno 5 projektů s dotací 2 269,3 tis. Kč. 
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OSTATNÍ AKTIVITY INOVAČNÍHO SYSTÉMU MSK 

V této kapitole je v členění dle horizontálních prioritních oblastí RIS3 MSK uveden přehled 

dalších aktivit přispívajících k naplňování RIS3 MSK. Jedná se o aktivity nezařazené v AP, které 

nemají primárně charakter činností projektového typu. Patří mezi ně zejména semináře, 

konference, workshopy či jiné aktivity vzdělávacího a networkingového typu, které v případě 

správného tematického zacílení a načasování mohou rovněž přispívat k rozvoji inovačního 

systému MSK.  

 

A – TRANSFER TECHNOLOGIÍ 

 

Název akce:   CMSE 2016 (Computational Mathematics in Science and Engineering) 

Datum konání:  25. – 27. 5. 2016 

Realizátor/partner:  Vysoká škola báňská - TUO a IT4Innovations 

Popis akce:     

Vysoká škola báňská uspořádala významnou mezinárodní konferenci, jejímž obsahem byly 
zejména superpočítačové metody. Ty jsou aplikovány v superpočítačovém centru IT4Innovations 
umístěném v Ostravě. 

 

Název akce:   „Průmysl 4.0 v praxi 

Datum konání:  7. 9. 2016 

Realizátor/partner:  Vysoká škola báňská – TUO ve spolupráci s Agenturou pro podporu 
podnikání a investic, CzechInvestem, spolkem Transfera.cz a Sdružením 
pro rozvoj Moravskoslezského kraje 

Popis akce:  

Vysoká škola báňská spolu s partnery uspořádala zajímavou konferenci na téma, které rezonuje 
celou Evropou. Přednášející se zabývali hlavními rysy nastupující průmyslové revoluce a dopady, 
jež bude mít nejen na průmysl, ale i společnost jako celek. 

 

Název akce:  POŽÁRNÍ OCHRANA 2016 

Datum konání:  21. – 22. 9. 2016 

Realizátor/partner:  Vysoká škola báňská – TUO a Sdružení požárního a bezpečnostního 
inženýrství, z. s. ve spolupráci s Českou asociací hasičských důstojníků 

Popis akce:    

V rámci XXV. ročníku mezinárodní konference byly v hlavním bloku přednášek tuzemských i za-
hraničních odborníků na požární ochranu diskutovány globální rizika a kritická infrastruktura. Ve 
dvou sekcích – požární represe a mladá věda zazněly výsledky vědeckovýzkumných prací 
z oblasti požární ochrany a souvisejících oborů. 

 

Název akce: Inovace a mezioborová spolupráce v ortotice a protetice  

Datum konání:  3. 10. 2016 

Realizátor/partner: Vysoká škola báňská – TUO, Vědecko-technologický park Ostrava, a. s., 
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Invent Medical Group, s.r.o. 

Popis akce:  

Zajímavá mezinárodní konference se uskutečnila v Ostravě – Vědeckotechnologickém parku. 
Tématem byla mezioborová spolupráce a technické a klinické inovace v ortotice a protetice. 
Účastníkům prezentovali odborníci z tuzemska i zahraničí. 

 

Název akce: Koncept Průmysl 4.0 

Datum konání:  30. 11. 2016 

Realizátor/partner: Materiálový a metalurgický výzkum, a, s, Třinecké železárny, a. s., 
Agentura pro regionální rozvoj, a. s. 

Popis akce:  

Cílem konference bylo seznámit management firem z Moravskoslezského kraje s možnými 
průmyslovými aplikacemi konceptu PRŮMYSL 4.0. Přednášející prezentovali účastníkům již 
fungující řízení výroby a firem založené na konceptu Průmysl 4.0. 

 

B – LIDSKÉ ZDROJE 

 

Název akce:  Vzdělávání aktérů inovačního systému Moravskoslezského kraje 

Datum konání: v průběhu r. 2016 

Realizátor/partner:  ARR  

Popis akce:    

V rámci realizace Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje organizuje 

Agentura pro regionální rozvoj  vzdělávací semináře, v r. 2016 se uskutečnily semináře na 

tato témata: 

 TRIZ - jedna z hlavních metod úspěšných inovací 

 Trendy v automobilovém průmyslu 

 Metody inovačního inženýrství - štíhlá výroba 

 Veřejná podpora ve VaV 

 Ochrana duševního vlastnictví 

 Multikulturní komunikace - kulturní odlišnosti v byznysu 

 Etiketa 

 Kyberbezpečnost 

 Nový zákon o veřejných zakázkách 

 

Název akce:  Konference Uplatnitelnost a podpora technického vzdělávání 
inovativními metodami  

Datum konání: 13. 9. 2017 

Realizátor/partner:   zmocněnec vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj 

 

Popis akce:    
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Konference, která byla rozdělena do tří částí: mateřské školy, střední školy a celoživotní vzdělá-

vání, byla zaměřena na současný problém - nedostatek technicky vzdělané pracovní síly a nové 

trendy ve vzdělávání dětí v technických oborech.  

 

C - INTERNACIONALIZACE 

 

Název akce:  Brokerage Event 2016 – regenerativní medicína a bioinformatika 

Datum konání:   19. 5. 2016 

Realizátor/partner:   Moravskoslezský kraj, Agentura pro regionální rozvoj, a. s., Fakultní ne-
mocnice Ostrava, ING corporation, s.r.o.  

Popis akce: 

Na této akci byly prezentovány nejnovější poznatky z regenerativní biomedicíny a informatiky. 

V programu vystoupili odborníci z Německa (Fraunhofer Institute for Biomedical Engineering), 

Estonska (University of Tartu), Spojených států amerických (Cook Regentec, Fish & Richardson, 

NeuroFx), Polska (Medical University of Silesia, American Heart of Poland, Regional Specialist 

Hospital in Wrocław),  Slovenska (Univerzita Komenského) a České republiky (Vysoká škola 

báňská – Technická univerzita, Fakultní nemocnice Ostrava, E&H services, Ostravská univerzita, 

Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů, REHAB+, Invent Medical Group, s.r.o., 

4MEDi, Agentura pro regionální rozvoj).  

 

Název akce:  2
nd

 Czech-China Scientific Conference 2016 

Datum konání:   1. 6. 2016 

Realizátor/partner:   Vysoká škola báňská - TUO  

Popis akce: 

Mezinárodní konference, na které přednášeli studentům vědečtí pracovníci na témata: Bezpeč-
nost staveb, materiály – technologie – životní prostředí, moderní čisté technologie a počítačové 
metody. 

 

Název akce:   Smart Cities: Cesta k udržitelnému rozvoji měst 

Datum konání:   7. – 8. 4. 2016 

Realizátor/partner:   Město Ostrava  

Popis akce: 

Kulatý stůl a konference zemí Visegrádské skupiny se zabývaly stavem zavádění smart techno-
logií v českých i zahraničních městech. 

 

Název akce:  Studijní cesta do Švýcarska  

Datum konání:  26. 9. - 30. 9. 2016 

Realizátor/partner:  Agentura pro regionální rozvoj, a. s., Steel It 

Popis akce:  

V rámci realizace projektu Smart Akcelerátor, jehož cílem je implementovat Regionální inovační 
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strategii Moravskoslezského kraje, se uskutečnila studijní cesta do Švýcarska. Cílem bylo získat 

informace a zkušenosti, jak Švýcarsko podporuje podnikatelské inkubátory, huby, start-upy, nebo 

tzv. open inovation.  

 

Název akce:  Studijní cesta do Japonska 

Datum konání:  10. 10. – 16. 10. 2016 

Realizátor/partner: Agentura pro regionální rozvoj, a. s., TAČR, ELCOM, a. s. 

Popis akce: 

V rámci studijní cesty se účastníci seznámili se službami českého velvyslanectví a zastoupení 

CzechInvestu v Tokyu, v rámci přenosu zkušeností jednali na Kanagawa Industrial Technology 

Center (KITC) – centrum zřízeno prefekturou Kanagawa za účelem podpory výzkumu a vývoje 

pro SMEs, je financováno sdruženě prefekturou a z privátních zdrojů. Další navštívenou 

organizací la největší japonská veřejná organizace pro podporu vědu a výzkumu – NEDO, která 

je zaměřena primárně na distribuci energie, environmentální a průmyslové technologie. Kromě 

toho navštívili účastníci KEIO University - Centrum KARC (KEIO Advanced Research Center), 

které je dobrým příkladem propojení průmyslového výzkumu a akademické sféry, poznali 

realizovaný koncept Future Internet Smart Comunity zahrnující data management věcí, služeb – 

personifikace domů, zařízení i celých městských čtvrtí. V rámci přípravy regionu na mapování 

technologických trendů byl navštíven National Institute for Science and Technology Policy 

(NISTEP), kde účastníci diskutovali návrh zpracování studie technologických trendů pro 

Moravskoslezský kraj. 

 

Název akce:    Stáž - Švédsko  

Datum konání: 13.-18.11.2016 

Realizátor/partner: Agentura pro regionální rozvoj, a. s., vysoká škola báňská – technická uni-
verzita Ostrava, Ostravská univerzita  

Popis akce:    

Cílem stáže bylo nalézt nástroj dosud v ČR nepoužívaný na podporu VaV – transfer technologií. 

Získané poznatky budou zpracovány do Design Option Paper a ověřeny v Moravskoslezském 

kraji. 

 

 

D – KOORDINACE A IMPLEMENTACE RIS3 MSK 

 

Název akce:   Jednání odborné inovační platformy Moderní energetika a zpracování 
odpadů 

Datum konání: 27. 1. 2016 

Realizátor/partner: Agentura pro regionální rozvoj, a. s. 

Popis akce:    

V rámci jednání této inovační platformy byly na základě odborné přednášky diskutovány kogene-
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rační systémy a typové projekty reagující na trendy/příležitosti v kogeneračních technologiích. 

 

Název akce:   Jednání odborné inovační platformy Klastrnet 

Datum konání: 30. 3. 2016 

Realizátor/partner: Agentura pro regionální rozvoj, a. s. 

Popis akce:    

Na jednání byl prezentován aktuální stav, trendy a perspektivy v oblasti optických a magnetických 

nanostruktur. Diskuze se zaměřila na srovnání s jinými regiony/státy a současnou a připravova-

nou legislativu, týkající se dané problematiky. 

 

Název akce:    Jednání odborné inovační platformy Moderní řídicí systémy pro výro-
bu zkušebnictví a bezpečnost 

Datum konání: 14. 9. 2016 

Realizátor/partner: Agentura pro regionální rozvoj, a. s. 

Popis akce:  

 

Programem jednání této inovační platformy byla nízkonákladová automatizace s integrací kolabo-

rativních robotů ve štíhlé výrobě. V rámci tohoto tématu se diskutovaly aplikace kyberneticko-

fyzikálních systémů CPS (cyber physical systems) a technologií nízkonákladové automatizace 

(H2M interface). 

 

Název akce:    Jednání odborné inovační platformy Pokročilé materiály 

Datum konání: 26. 10. 2016 

Realizátor/partner: Agentura pro regionální rozvoj, a. s. 

Popis akce:  

V rámci jednání této inovační platformy byly na základě odborné přednášky diskutovány nové 

typy materiálů na bázi uhlíku a jejich aplikace v různých oborech. 

 

Název akce:    Jednání odborné inovační platformy Start-ups 

Datum konání: 24. 11. 2016 

Realizátor/partner: Agentura pro regionální rozvoj, a. s. 

Popis akce:  

V rámci setkání inovační platformy start-ups byly účastníkům prezentovány příklady dobré praxe 

v podpoře start-upů v Japonsku a ve Švýcarsku, které pak byly účastníky diskutovány.  

 

Název akce:   Jednání odborné inovační platformy Regenerativní medicína, genomi-
ka, bioinformatika 

Datum konání: 6. 12. 2016 



 

- 18 - 

Realizátor/partner: Agentura pro regionální rozvoj, a. s. 

Popis akce:  

V rámci setkání inovační platformy vyslechli účastníci přednášku Národního dohledového centra, 

získali informaci o jeho fungování, využitelnosti a rozvojových záměrech. Dále byli účastníci in-

formováni o přípravě mezinárodní konference (IEEE Healthcom Conference 2018), jejíž konání 

se předpokládá v Ostravě.  V závěru jednání byly účastníkům prezentovány strategické projekty 

z oboru medicína, které jsou realizovány v Moravskoslezském kraji.  

 

Název akce:   Inovační firma Moravskoslezského kraje 2016 

Datum konání:  4. 10. 2016 

Realizátor/partner:  Moravskoslezský kraj, Agentura pro regionální rozvoj, a. s. 

Popis akce:  

Moravskoslezský kraj spolu s Agenturou pro regionální rozvoj uspořádali 4.ročník soutěže 

Inovační firma Moravskoslezského kraje. V rámci soutěže hodnotila odborná porota z celkem 18 

přihlášených nejlepší inovační firmu Moravskoslezského kraje, a to v kategorii malý a střední 

podnik a v kategorii velký podnik. Předmětem hodnocení byly již realizované inovace tedy 

výrobky, technologie či služby, které byly umístěny na trh v předcházejících třech letech. Firmy, 

které se umístily na prvních třech místech v každé kategorii získaly finanční odměnu od 

Moravskoslezského kraje. Součástí byla poprvé i kategorie Junior – Inovátor, soutěž pro mladé, 

talentované žáky a studenty, v rámci které bylo hodnoceno celkem 16 přihlášek. 
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SHRNUTÍ 

První AP 2015 – 2016 byl připraven v červnu 2015, sběr projektů do tohoto akčního plánu 

probíhal od července 2014 do května 2015. Celkem bylo ke květnu 2015 identifikováno 238 

projektů. Sběr projektů však nebyl nikdy uzavřen, nositelé projektových záměrů vkládali průběžně 

až do konce roku 2016 své záměry do speciálně vytvořeného prostředí na google disku. Toto 

prostředí umožnilo nezávisle na RIS3 developerovi nositelům své projekty spravovat – upravovat 

některé jejich atributy (náklady, partnery apod.) dle aktuálního stavu, resp. je odstraňovat, nebo 

přidávat nové. 

Na přelomu let 2015 – 2016 bylo provedeno průběžné vyhodnocení AP 2015 – 2016, k 31. 12. 

2016 byla zpracována tato předkládaná zpráva jako konečný stav AP 2015 - 2016.  

Z celkového počtu 269 projektů, které byly registrovány v AP k 31. 12. 2016, byly dva 

projekty v průběhu sledovaného období ukončeny – zrealizovány (náklady celkem více než 

7 mil. Kč), během posledního roku bylo zahájeno a je v realizaci celkem 75 projektů 

s celkovými náklady téměř 10 mld. Kč. Významný posun v množství realizovaných 

projektů umožnilo zejména vyhlášení mnoha výzev v operačních programech EU. Na další 

výzvy čeká ale ještě dost velký počet projektů, které jsou mezi těmi, o nichž nositelé 

koncem roku 2016 deklarovali, že mají zájem je dále realizovat – celkem 149 projektů 

(náklady v součtu přes 14 mld. Kč). Poslední kategorií jsou projekty, které z různých 

důvodů nebudou realizovány, jde celkem o 30 projektů v objemu 1,7 mld. Kč. 

Z hlediska vertikálních domén lze pozorovat významnou převahu projektů v oblasti 

pokročilých materiálů, inteligentní energetiky a také integrovaných bezpečnostních 

systémů, a to jak z hlediska počtu projektů, tak finančního objemu. Dle specifických cílů 

RIS3 MSK lze pozorovat v prioritě Transfer technologií významný podíl projektů 

zařazených do specifických cílů A2 (smluvní a kolaborativní výzkum), A4 

(interdisciplinární výzkum) a A1 (komercionalizace výsledků výzkumu a vývoje), v prioritě 

Lidské zdroje je nejvíce projektů ve specifickém cíli B4 (podpora technického vzdělávání a 

technických talentů), což lze považovat vzhledem k aktuálním potřebám ekonomiky MSK 

za velmi pozitivní.  

Projekty zařazené do AP jsou také doplněny dalšími aktivitami nemajícími primárně charakter 

projektu jako takového (semináře, konference, workshopy, apod.), které kultivují a dále rozvíjejí 

inovační systém MSK. Jde o aktivity z oblasti mezinárodní spolupráce a také o vzdělávání 

v oblasti rozvoje specifických kompetencí výzkumných pracovníků a technologických trendů 

v perspektivních výzkumných oborech. I tyto činnosti lze považovat za prospěšné pro další rozvoj 

inovačního systému MSK a naplňování RIS3 MSK.   
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ZKRATKY 

AP  Akční plán RIS
3 
MSK  

ARR  Agentura pro regionální rozvoj, a. s. 

MPO  Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 

MSK  Moravskoslezský kraj 

NRIS  Národní Strategie inteligentní specializace České republiky 

OP  operační program(y) 

OP PIK  Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 

OP VVV Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

RIS
3 
MSK Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje 

S3  Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation – Výzkumná a 

inovační strategie pro inteligentní specializaci  

TAČR  Technologická agentura ČR 

 

 

 

PŘÍLOHY 

PŘÍLOHA Č. 1  Akční plán 2015 – 2016, stav k 31. 12. 2016 (seznam projektů) 



Příloha č. 1 k Závěrečné zprávě o Akčním plánu 2015 - 2016

Regionální inovačn í strategie Moravskoslezského kraje 2014 - 2020

Název žadatele Název projektu 

Náklady 

projektu 

v Kč bez 

DPH 

(odhad v 

mil Kč)

Specif. Cíl Vertikální  prioriorita

Agentura pro 

regionální rozvoj, a.s. Polytechnika 2014+ 101,5

SC B4 – Zvýšení počtu absolventů 

technických oborů a identifikace 

technických talentů N/A

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 N/A

Agentura pro 

regionální rozvoj, a.s.

Mezinárodní dodavatelské 

řetězce 5,2

SC C3 – Zvýšení exportních aktivit 

malých a středních inovačních firem N/A

Agentura pro 

regionální rozvoj, a.s. Klastrové exportní aliance 16,2

SC C3 – Zvýšení exportních aktivit 

malých a středních inovačních firem N/A

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 N/A

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 N/A

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 N/A

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 N/A

AHRA - Consulting, 

s.r.o. Nové myšlení "NEW MINDS" 7

SC B1 – Zvýšení odborných 

kompetencí lidských zdrojů o znalostní 

ekonomice N/A

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 N/A

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 N/A

Alubra s.r.o.

Univerzální robotické 

svařovací pracoviště pro 

výrobu skeletových konstrukcí 

zejména medicínských 

robotických technologií 36

SC A4 – Zvýšení počtu výzkumných 

aktivit interdisciplinárního rozměru Mechatronika

Armatury Group a.s.

otěruvzdorné a korozivzdorné 

materiály pro komponenty 

kulových kohoutů 8,5

SC A2 – Zvýšení objemu smluvního a 

kolaborativního výzkumu ve 

výzkumných organizacích

Integrované 

bezpečnostní systémy

Armatury Group a.s.

Kulové kohouty kov x kov s 

nulovou nětesností 0

SC A2 – Zvýšení objemu smluvního a 

kolaborativního výzkumu ve 

výzkumných organizacích

Integrované 

bezpečnostní systémy

Armatury Group a.s. Kulové kohouty kryogenní 0

SC A2 – Zvýšení objemu smluvního a 

kolaborativního výzkumu ve 

výzkumných organizacích

Integrované 

bezpečnostní systémy

1



Příloha č. 1 k Závěrečné zprávě o Akčním plánu 2015 - 2016

Regionální inovačn í strategie Moravskoslezského kraje 2014 - 2020

Název žadatele Název projektu 

Náklady 

projektu 

v Kč bez 

DPH 

(odhad v 

mil Kč)

Specif. Cíl Vertikální  prioriorita

Bezpečnostně 

technologický 

klastr,z.s. Podpora VaVaI pro BTKlastr 40,5

SC A2 – Zvýšení objemu smluvního a 

kolaborativního výzkumu ve 

výzkumných organizacích N/A

Bezpečnostně 

technologický 

klastr,z.s.

Posilování partnerství v 

bezpečnosti (OPVV) 35,2

SC C1 – Zvýšení intenzity navazování 

mezinárodních kontaktů a účasti v 

mezinárodních iniciativách a 

projektech VaV N/A

Bezpečnostně 

technologický 

klastr,z.s.

Zefektivnění činnosti klastru v 

oblasti spolupráce a jeho 

řízení 7,5 SC B3 – Zvýšení mobility lidských zdrojů ze zahraničních znalostních institucí a firem do MSK

Integrované 

bezpečnostní systémy

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 N/A

BORCAD cz s.r.o.

Vývoj nové generace 

leteckých sedadel 35,2

SC A2 – Zvýšení objemu smluvního a 

kolaborativního výzkumu ve 

výzkumných organizacích Pokročilé materiály

BORCAD cz s.r.o.

Vývoj nové generace porodní 

postele a její certifikace FDA 19

SC A2 – Zvýšení objemu smluvního a 

kolaborativního výzkumu ve 

výzkumných organizacích Pokročilé materiály

BORCAD cz s.r.o.

Vývoj nové generace 

gynekologické ordinace s 

důrazem na hysteroskopii 6,8

SC A2 – Zvýšení objemu smluvního a 

kolaborativního výzkumu ve 

výzkumných organizacích Pokročilé materiály

Business Intelligence, 

s. r. o.

Pokročilé metody analýzy 

obrazu v průmyslových 

aplikacích 16,5

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

SC A1 – Zvýšení intenzity transferu a 

komercializace výsledků výzkumné a 

vývojové činnosti

Integrované 

bezpečnostní systémy

CVG METAL s.r.o.

Vývoj silničního záchytného 

systému na přejezdy 

Středních dělicích pásů 

pozemních komunikací 8

SC A2 – Zvýšení objemu smluvního a 

kolaborativního výzkumu ve 

výzkumných organizacích

Integrované 

bezpečnostní systémy

CZTPIS,z.s.

Vzdělávání zaměstnanců na 

vedoucích pozicích v oblasti 

bezpečnosti ve firmách (OPZ) 4,1

SC B2 – Zvýšení odborné kvalifikace 

a dalších dovedností lidských zdrojů 

ve výzkumu a vývoji

Integrované 

bezpečnostní systémy

CZ-TPIS,z.s.

SAFETY & SECURITY 

AGENT (OPVV) 50,2

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 6,2

SC C2 – Zvyšování informovanosti 

malých a středních firem o trendech 

vývoje technologií a zahraničních trhů

Integrované 

bezpečnostní systémy

Českomoravské 

centrum průlomových 

technologií z.s.

Regionální inovační a 

monitorovací akcelerátor - 

Rima 78

SC C2 – Zvyšování informovanosti 

malých a středních firem o trendech 

vývoje technologií a zahraničních trhů N/A

Dodávky 

automatizace, spol. s 

r.o.

Mechanotronický automatický 

projovací systém pro 

hromadnou a nákladní 

dopravu 30

SC A2 – Zvýšení objemu smluvního a 

kolaborativního výzkumu ve 

výzkumných organizacích Inteligentní energetika

2
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Název žadatele Název projektu 

Náklady 

projektu 

v Kč bez 

DPH 

(odhad v 

mil Kč)

Specif. Cíl Vertikální  prioriorita

Družstvo ENVICRACK

Rozvoj E-mobility v MSK v 

rámci rozvoje Smart grids 226

SC A2 – Zvýšení objemu smluvního a 

kolaborativního výzkumu ve 

výzkumných organizacích Inteligentní energetika

Družstvo ENVICRACK

Zpracování nemocničního 

odpadu a jeho energetické 

využití 74

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

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

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

SC A1 – Zvýšení intenzity transferu a 

komercializace výsledků výzkumné a 

vývojové činnosti Inteligentní energetika

ELCOM, a.s. Metrologie pro Smart Grids 2

SC A2 – Zvýšení objemu smluvního a 

kolaborativního výzkumu ve 

výzkumných organizacích Inteligentní energetika

ELCOM, a.s.

Flexibilní platformy pro 

fotometrická měření v 

automobilovém průmyslu 6,6

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 1,1

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

SC A1 – Zvýšení intenzity transferu a 

komercializace výsledků výzkumné a 

vývojové činnosti Mechatronika

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

EuroSchola, o.s. STARTUP PEOPLE 4,05

SC A3 – Zvýšení počtu vzniklých spin-

offs a inovativních start-ups N/A

EuroSchola, o.s.

Rozvoj podnikatelského 

inkubátoru STEEL IT 10,2

SC A3 – Zvýšení počtu vzniklých spin-

offs a inovativních start-ups N/A

Fakultní nemocnice 

Ostrava

Výzkum a vývoj v oblasti 

nanobiočipů a 

nanobiosenzorů zaměřený na 

vývoj mikrofluidických 

nanobiosenzorů pro 

diagnostiku v oblasti buněčné 

terapie. 28

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

3
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Název žadatele Název projektu 

Náklady 

projektu 

v Kč bez 

DPH 
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mil Kč)

Specif. Cíl Vertikální  prioriorita

Fakultní nemocnice 

Ostrava

Robotický stretcher pro 

záchranu pacientů 

v traumatickém stavu jako 

elektromobilní resuscitační 

ministanice 47

SC A4 – Zvýšení počtu výzkumných 

aktivit interdisciplinárního rozměru Mechatronika

FITE a. s.

Světově nový, multifunkční, 

rehabilitační a transportní 

robot v automaticky 

zaměnitelné kombinaci lůžko 

– křeslo 46

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 dřevoplynu, 

pro řešení krizových situací a 

energetické soběstačnosti 

obcí 65

SC A2 – Zvýšení objemu smluvního a 

kolaborativního výzkumu ve 

výzkumných organizacích Inteligentní energetika

FITE a. s.

Multifunkční záchranný a 

zásahový obojživelný 

robotický elektrotransportér  

pro využití při záplavách a 

krizových situacích 58

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

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

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

SC A2 – Zvýšení objemu smluvního a 

kolaborativního výzkumu ve 

výzkumných organizacích Inteligentní energetika

HBC steel guaranteed 

machining s.r.o.

MULTIROBOT - Robotický 

transportní, servisní a 

rehabilitační walker pro 

imobilní pacienty 38

SC A4 – Zvýšení počtu výzkumných 

aktivit interdisciplinárního rozměru Mechatronika

Hlásím se k továrně, 

o.s.

Řemeslný inkubátor Provoz 

Hlubina 241,5

SC A3 – Zvýšení počtu vzniklých spin-

offs a inovativních start-ups N/A

IMCoPharma a.s.

Projekt výzkumu a vývoje 

vícesložkových excipientů pro 

pevné lékové formy, s cílem 

zavedení do výroby 61

SC A2 – Zvýšení objemu smluvního a 

kolaborativního výzkumu ve 

výzkumných organizacích Pokročilé materiály
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Název žadatele Název projektu 

Náklady 

projektu 

v Kč bez 

DPH 

(odhad v 

mil Kč)

Specif. Cíl Vertikální  prioriorita

IT Cluster, o.s.

Telematické a integrované 

bezpečnostní systémy 139

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 25,5

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 20,2

SC B2 – Zvýšení odborné kvalifikace 

a dalších dovedností lidských zdrojů 

ve výzkumu a vývoji N/A

IT Cluster, o.s.

Vývoj technologii pro snížení 

energetické náročnosti v 

oblasti veřejného osvětlení 32

SC A4 – Zvýšení počtu výzkumných 

aktivit interdisciplinárního rozměru Inteligentní energetika

IT Cluster, o.s.

Inteligentní systém 

monitoringu a hospodaření s 

místními odpady 52

SC A4 – Zvýšení počtu výzkumných 

aktivit interdisciplinárního rozměru

Technologie zpracování 

odpadů

KARIM FN Ostrava

Akutní respirační selhání 

v intenzívní péči v Moravsko-

slezského kraje (MSK)  – 

etiologie a epidemiologie 1,6

SC A1 – Zvýšení intenzity transferu a 

komercializace výsledků výzkumné a 

vývojové činnosti

Integrované 

bezpečnostní systémy

KÚ MSK, RRC Kompenzační fond 25,15

SC A2 – Zvýšení objemu smluvního a 

kolaborativního výzkumu ve 

výzkumných organizacích N/A

KÚ MSK, RRC Mobilita 12,5

SC B3 - Zvýšení mobility lidských 

zdrojů ze zahraničních znalostních 

institucí a firem do MSK N/A

KÚ MSK, RRC Stipendia Ph.D. studentů 9,1

SC B2 - Zvýšení odborné kvalifikace a 

dalších dovedností lidských zdrojů ve 

výzkumu a vývoji N/A

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. 20,3

SC A4 – Zvýšení počtu výzkumných 

aktivit interdisciplinárního rozměru Mechatronika

Lightdrop, s.r.o.

Smart systém pro kultivaci 

rostlin  ( Inteligentní skleníky) 12,3

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

SC A4 – Zvýšení počtu výzkumných 

aktivit interdisciplinárního rozměru Mechatronika
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Název žadatele Název projektu 

Náklady 

projektu 

v Kč bez 

DPH 

(odhad v 

mil Kč)

Specif. Cíl Vertikální  prioriorita

MaDeX, s.r.o.

Multifunkční mobilní modulový 

monoblok komplexního 

systému tepelných čerpadel 22

SC A1 – Zvýšení intenzity transferu a 

komercializace výsledků výzkumné a 

vývojové činnosti Inteligentní energetika

MATERIÁLOVÝ A 

METALURGICKÝ 

VÝZKUM s.r.o.

Kolaborativní spolupráce v 

oblasti matematického a 

numerického modelování 

,optimalizace tvářecích 

procesů v metalurgickém 

procesu 16,2

SC A2 – Zvýšení objemu smluvního a 

kolaborativního výzkumu ve 

výzkumných organizacích Pokročilé materiály

MATERIÁLOVÝ A 

METALURGICKÝ 

VÝZKUM s.r.o.

Vývoj a výroba 

nekonvenčních zkušebních 

zařízení pro oblast 

materiálového inženýrství 8,2

SC A2 – Zvýšení objemu smluvního a 

kolaborativního výzkumu ve 

výzkumných organizacích Pokročilé materiály

MATERIÁLOVÝ A 

METALURGICKÝ 

VÝZKUM s.r.o.

Zvýšení transféru know-how 

do průmyslové praxe 1,7

SC B2 – Zvýšení odborné kvalifikace 

a dalších dovedností lidských zdrojů 

ve výzkumu a vývoji Pokročilé materiály

MATEX PM, s.r.o.

UNIVERZÁLNÍ ROBOTICKÉ 

LASEROVÉ PRACOVIŠTĚ 

PRO VÝROBU 

SKELETOVÝCH 

KONSTRUKCÍ ZEJMÉNA  

MEDICÍNSKÝCH 

ROBOTICKÝCH 

TECHNOLOGIÍ 47

SC A4 – Zvýšení počtu výzkumných 

aktivit interdisciplinárního rozměru Mechatronika

mcePharma s. r. o.

Vývoj doplňků stravy na bázi 

pokročilých matreiálů a nano 

technologií 5,5

SC A1 – Zvýšení intenzity transferu a 

komercializace výsledků výzkumné a 

vývojové činnosti Pokročilé materiály

mcePharma s. r. o.

Aplikovaný výzkum a vývoj 

multikomponentních a 

multifunkčních excipientů, pro 

použití ve výrobě pevných 

lékových forem. 4,5

SC A1 – Zvýšení intenzity transferu a 

komercializace výsledků výzkumné a 

vývojové činnosti Pokročilé materiály

Moravskoslezský 

automobilový klastr 

o.s. Autoakdemie 2 12,5

SC B4 – Zvýšení počtu absolventů 

technických oborů a identifikace 

technických talentů N/A

Moravskoslezský 

automobilový klastr 

o.s. Inovativní klastr 5,2

SC A2 – Zvýšení objemu smluvního a 

kolaborativního výzkumu ve 

výzkumných organizacích N/A

Moravskoslezský 

automobilový klastr 

o.s. Plasty 12,2

SC A4 – Zvýšení počtu výzkumných 

aktivit interdisciplinárního rozměru Pokročilé materiály

Moravskoslezský 

automobilový klastr 

o.s. Kovy 5,1

SC A4 – Zvýšení počtu výzkumných 

aktivit interdisciplinárního rozměru Pokročilé materiály

Moravskoslezský 

automobilový klastr 

o.s. Progresivní technologie 15,3

SC A2 – Zvýšení objemu smluvního a 

kolaborativního výzkumu ve 

výzkumných organizacích

Průmyslová 

automatizace

Moravskoslezský 

dřevařský klastr, 

občanské sdružení

Výzkum a vývoj efektivního 

spřaženého konstrukčního 

systému pro

vícepodlažní stavby 50,6

SC A2 – Zvýšení objemu smluvního a 

kolaborativního výzkumu ve 

výzkumných organizacích Pokročilé materiály

6



Příloha č. 1 k Závěrečné zprávě o Akčním plánu 2015 - 2016

Regionální inovačn í strategie Moravskoslezského kraje 2014 - 2020

Název žadatele Název projektu 

Náklady 

projektu 

v Kč bez 

DPH 

(odhad v 

mil Kč)

Specif. Cíl Vertikální  prioriorita

Moravskoslezský 

dřevařský klastr, 

občanské sdružení

Vybudování dřevařského a 

energetického centra 

průmyslového výzkumu, 

vývoje a inovací 107,8

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 30,3

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 17,1

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 60,8

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 15,1

SC B4 – Zvýšení počtu absolventů 

technických oborů a identifikace 

technických talentů Pokročilé materiály

Moravskoslezský 

energetický klastr, 

občanské sdružení

Výzkum a vývoj jednotlivých 

monobloků modulové 

rychlostavby obytných domů 60,6

SC A4 – Zvýšení počtu výzkumných 

aktivit interdisciplinárního rozměru Pokročilé materiály

Moravskoslezský 

energetický klastr, 

občanské sdružení

Vybavení laboratoří a 

zkušeben Dřevařského a 

energetického centra

průmyslového výzkumu, 

vývoje a inovací 60,6

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

 107,6

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 14,1

SC B4 – Zvýšení počtu absolventů 

technických oborů a identifikace 

technických talentů Inteligentní energetika

Moravskoslezský 

energetický klastr, 

občanské sdružení

Partnerství v oblasti 

Energetiky 16,1

SC B4 – Zvýšení počtu absolventů 

technických oborů a identifikace 

technických talentů Inteligentní energetika

Moravskoslezský kraj

Vytvoření a provozování 

krajské sítě Základních 

vědeckotechnických škol 

(ZVTŠ) – obdoba sítě 

Základních uměleckých škol 51

SC B4 – Zvýšení počtu absolventů 

technických oborů a identifikace 

technických talentů N/A

Moravskoslezský kraj

Podpora VaV aktivit 

výzkumných organizací 15

SC A1 – Zvýšení intenzity transferu a 

komercializace výsledků výzkumné a 

vývojové činnosti N/A
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Název žadatele Název projektu 

Náklady 

projektu 
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(odhad v 

mil Kč)
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Moravskoslezský kraj Pracovní místa ve VaV 0,75

SC B2 – Zvýšení odborné kvalifikace 

a dalších dovedností lidských zdrojů 

ve výzkumu a vývoji N/A

Moravskoslezský kraj

Program podpory spolupráce 

firem a výzkumných 

organizací (inovační vouchery 

+ kolaborativní výzkum) 85,08

SC A2 – Zvýšení objemu smluvního a 

kolaborativního výzkumu ve 

výzkumných organizacích N/A

Moravskoslezský kraj

Podpora stáží studentů ve 

firmách 3

SC B4 – Zvýšení počtu absolventů 

technických oborů a identifikace 

technických talentů N/A

ORC recycling s.r.o.

Energetické využití vedlejších 

produktů papírenské výroby 1,64

SC A1 – Zvýšení intenzity transferu a 

komercializace výsledků výzkumné a 

vývojové činnosti

Technologie zpracování 

odpadů

Ostravská LTS, a.s.

Centrum pro výzkum a vývoj 

inovačních technologií 132

SC A2 – Zvýšení objemu smluvního a 

kolaborativního výzkumu ve 

výzkumných organizacích

Technologie zpracování 

odpadů

Ostravská univerzita v 

Ostravě

Podpora internacionalizace 

univerzit v regionu 52

SC C1 – Zvýšení intenzity navazování 

mezinárodních kontaktů a účasti v 

mezinárodních iniciativách a 

projektech VaV N/A

Ostravská univerzita v 

Ostravě

Inovace přírodovědných a 

lékařských studijních oborů 

moravskoslezských univerzit 

ve vztahu ke znalostní 

ekonomice 495

SC B1 – Zvýšení odborných 

kompetencí lidských zdrojů o znalostní 

ekonomice N/A

Ostravská univerzita v 

Ostravě

Podpora příchodu kvalitních 

pracovníků ve VaV do regionu 

a rozvoj LZ ve VaV 605

SC B3 – Zvýšení mobility lidských 

zdrojů ze zahraničních znalostních 

institucí a firem do MSK N/A

Ostravská univerzita v 

Ostravě

Regionální centrum podpory 

CŽV 205

SC B1 – Zvýšení odborných 

kompetencí lidských zdrojů o znalostní 

ekonomice N/A

Ostravská univerzita v 

Ostravě

Kompetentní pedagog a žák – 

základ úspěšného vzdělávání 110

SC C1 – Zvýšení intenzity navazování 

mezinárodních kontaktů a účasti v 

mezinárodních iniciativách a 

projektech VaV N/A

Ostravská univerzita v 

Ostravě Škola hrou 170

SC B1 – Zvýšení odborných 

kompetencí lidských zdrojů o znalostní 

ekonomice N/A

Ostravská univerzita v 

Ostravě

Kreativní pedagogika jako 

nový prostor pro vzdělávání 

ve 21. století aneb "Každý je 

na něco chytrý". 160

SC B3 – Zvýšení mobility lidských 

zdrojů ze zahraničních znalostních 

institucí a firem do MSK N/A

Ostravská univerzita v 

Ostravě

Zatraktivnění práce ve vědě a 

výzkumu a popularizace 

společenských, lékařských, 

humanitních a přírodovědných 

oborů 62

SC B1 – Zvýšení odborných 

kompetencí lidských zdrojů o znalostní 

ekonomice N/A

Ostravská univerzita v 

Ostravě

Zvýšení mezinárodní kvality a 

výsledků výzkumu univerzit v 

MSK 100

SC C1 – Zvýšení intenzity navazování 

mezinárodních kontaktů a účasti v 

mezinárodních iniciativách a 

projektech VaV N/A
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mil Kč)
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Ostravská univerzita v 

Ostravě

Podpora center excelentního 

matematicko-informatického 

výzkumu 252,5

SC B1 – Zvýšení odborných 

kompetencí lidských zdrojů o znalostní 

ekonomice N/A

Ostravská univerzita v 

Ostravě

Podpora center excelentního 

environmentálního výzkumu 151,5

SC B3 – Zvýšení mobility lidských 

zdrojů ze zahraničních znalostních 

institucí a firem do MSK N/A

Ostravská univerzita v 

Ostravě

North-Moravian Centre for 

Pure and Applied 

Mathematics 51

SC B1 – Zvýšení odborných 

kompetencí lidských zdrojů o znalostní 

ekonomice N/A

Ostravská univerzita v 

Ostravě

Rozvoj studijních programů 

úzce souvisejících s VaV 121,2

SC B2 – Zvýšení odborné kvalifikace 

a dalších dovedností lidských zdrojů 

ve výzkumu a vývoji N/A

Ostravská univerzita v 

Ostravě

Extrakorporální plicní podpora 

(ECLS) 6,3

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

SC B2 – Zvýšení odborné kvalifikace 

a dalších dovedností lidských zdrojů 

ve výzkumu a vývoji Biomedicína

Ostravská univerzita v 

Ostravě Inkubátor OSU 20

SC A3 – Zvýšení počtu vzniklých spin-

offs a inovativních start-ups Biomedicína

Ostravská univerzita v 

Ostravě

Farmakologicko toxikologické 

centrum 110

SC A1 – Zvýšení intenzity transferu a 

komercializace výsledků výzkumné a 

vývojové činnosti

Integrované 

bezpečnostní systémy

Ostravská univerzita v 

Ostravě

Nové nástroje v oblasti vědy a 

výzkumu - medicíny a 

bezpečnosti 80

SC B2 – Zvýšení odborné kvalifikace 

a dalších dovedností lidských zdrojů 

ve výzkumu a vývoji

Integrované 

bezpečnostní systémy

Ostravská univerzita v 

Ostravě

Vybudování Centra pro 

výzkum a léčbu obesity a 

metabolických chorob 110

SC A1 – Zvýšení intenzity transferu a 

komercializace výsledků výzkumné a 

vývojové činnosti Biomedicína

Ostravská univerzita v 

Ostravě Protinádorová vakcína P 1 11

SC A1 – Zvýšení intenzity transferu a 

komercializace výsledků výzkumné a 

vývojové činnosti Biomedicína

Ostravská univerzita v 

Ostravě

Vybudování Centra Research 

Institut for Monoclonal 

Gammopathy - Translational 

Medicine 50

SC A1 – Zvýšení intenzity transferu a 

komercializace výsledků výzkumné a 

vývojové činnosti Biomedicína

Ostravská univerzita v 

Ostravě

Biomedical Research And 

Transfer Technology 515

SC A1 – Zvýšení intenzity transferu a 

komercializace výsledků výzkumné a 

vývojové činnosti Biomedicína

Ostravská univerzita v 

Ostravě

3D navigační a expertní 

systémy pro operace jater 49,5

SC A4 – Zvýšení počtu výzkumných 

aktivit interdisciplinárního rozměru Biomedicína

Planetárium Ostrava

Modulová výuka a pořady pro 

planetárium 5,5

SC B4 – Zvýšení počtu absolventů 

technických oborů a identifikace 

technických talentů N/A

Railsformers s.r.o.

Vývoj cloudových řešení pro 

MSP 10

SC A2 – Zvýšení objemu smluvního a 

kolaborativního výzkumu ve 

výzkumných organizacích N/A

Railsformers s.r.o. Marketing zahraničních trhů 4

SC A3 – Zvýšení počtu vzniklých spin-

offs a inovativních start-ups N/A

9



Příloha č. 1 k Závěrečné zprávě o Akčním plánu 2015 - 2016

Regionální inovačn í strategie Moravskoslezského kraje 2014 - 2020

Název žadatele Název projektu 

Náklady 

projektu 

v Kč bez 

DPH 

(odhad v 

mil Kč)

Specif. Cíl Vertikální  prioriorita

Railsformers s.r.o.

Finanční gramotnost běžné 

populace 6

SC A2 – Zvýšení objemu smluvního a 

kolaborativního výzkumu ve 

výzkumných organizacích N/A

RD Rýmařov s.r.o.

Autonomní modulový obytný 

monoblok, se světově

novou výsuvnou a 

vyklápěcí technologií 

pro využití v krizových

situacích a v bleskových 

ekonomických zástavbách 45

SC A2 – Zvýšení objemu smluvního a 

kolaborativního výzkumu ve 

výzkumných organizacích Inteligentní energetika

Slezská univerzita v 

Opavě

Metody vyšetření a analýzy 

obrazových medicínských dat 

pro predikci a ověření 

kvalitativních výsledků 

regenerativní medicíny. 20,5

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

SC A4 – Zvýšení počtu výzkumných 

aktivit interdisciplinárního rozměru

Integrované 

bezpečnostní systémy

Solbien a.s.

Termická dekompozice 

podsítné frakce odpadní 

biomasy a vyrobeného tuhého 

alternativního paliva 0

SC A1 – Zvýšení intenzity transferu a 

komercializace výsledků výzkumné a 

vývojové činnosti

Technologie zpracování 

odpadů

Vysoká škola báňská – 

Technická univerzita 

Ostrava

Využití  reakčního  potenciálu 

uhlíkatých surovin pro 

průmyslové procesy 23,5

SC A1 – Zvýšení intenzity transferu a 

komercializace výsledků výzkumné a 

vývojové činnosti

Technologie zpracování 

odpadů

STROJCAR s. r. o.

Manipulační a transportní 

robot pro přemísťování 

nepohyblivých pacientů 45

SC A4 – Zvýšení počtu výzkumných 

aktivit interdisciplinárního rozměru Mechatronika

TopFunction s. r. o. IdeaLab 21

SC A3 – Zvýšení počtu vzniklých spin-

offs a inovativních start-ups není nutné vyplňovat

TŘINECKÉ 

ŽELEZÁRNY, a. s.

Rozšíření výzkumně 

vývojového potenciálu 

společností skupiny TŽ-MS 38,5

SC A2 – Zvýšení objemu smluvního a 

kolaborativního výzkumu ve 

výzkumných organizacích Pokročilé materiály

TŘINECKÉ 

ŽELEZÁRNY, a. s.

Navýšení znalostního 

potenciálu výzkumně 

vývojových pracovníků 

skupiny TŽ-MS 12,3

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

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

SC A2 – Zvýšení objemu smluvního a 

kolaborativního výzkumu ve 

výzkumných organizacích Pokročilé materiály

10



Příloha č. 1 k Závěrečné zprávě o Akčním plánu 2015 - 2016

Regionální inovačn í strategie Moravskoslezského kraje 2014 - 2020

Název žadatele Název projektu 

Náklady 

projektu 

v Kč bez 

DPH 

(odhad v 

mil Kč)

Specif. Cíl Vertikální  prioriorita

Ústav geoniky AV ČR, 

v.v.i.

Zvýšení kvality života 

pacienta a ošetřovatelské 

starostlivosti zavedením 

nových operačních postupů 

na bázi technologie vodního 

paprsku 50,5

SC A4 – Zvýšení počtu výzkumných 

aktivit interdisciplinárního rozměru Mechatronika

Vědecko-technologický 

park Ostrava, a. s.

TechAréna I - projekt TechInn 

– Technology Innovation 13

SC A3 – Zvýšení počtu vzniklých spin-

offs a inovativních start-ups N/A

Vědecko-technologický 

park Ostrava, a. s.

TechAréna II - Podpora 

rozvoje technologických firem 20

SC A3 – Zvýšení počtu vzniklých spin-

offs a inovativních start-ups N/A

Vědecko-technologický 

park Ostrava, a. s. TechAréna III – Idealab 101

SC A3 – Zvýšení počtu vzniklých spin-

offs a inovativních start-ups N/A

Vědecko-technologický 

park Ostrava, a. s.

Rozvíjení know-how kapacit 

pro příchod firem s vyšší

přidanou hodnotou do regionu 11

SC A3 – Zvýšení počtu vzniklých spin-

offs a inovativních start-ups N/A

Vědecko-technologický 

park Ostrava, a. s. Manager shadowing program 12

SC B1 – Zvýšení odborných 

kompetencí lidských zdrojů o znalostní 

ekonomice N/A

Vědecko-technologický 

park Ostrava, a. s. Inovační vouchery MSK 61,5

SC A2 – Zvýšení objemu smluvního a 

kolaborativního výzkumu ve 

výzkumných organizacích N/A

VÍTKOVICE HEAVY 

MACHINERY a.s.

Výzkum a vývoj nové 

technologie výroby dutých 

výkovků 6,1

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 6,3

SC A2 – Zvýšení objemu smluvního a 

kolaborativního výzkumu ve 

výzkumných organizacích Pokročilé materiály

VÍTKOVICE 

MECHANIKA

Technologickovýrobní institut 

při průmyslové a odborné 

sféře. 150

SC B4 – Zvýšení počtu absolventů 

technických oborů a identifikace 

technických talentů N/A

Vítkovice ÚAM a. s.

Monitoring a postup 

posouzení konstrukce 

projektované podle již 

neplatných norem – cesta k 

zajištění její spolehlivosti bez 

jejího významného zesílení 12

SC A1 – Zvýšení intenzity transferu a 

komercializace výsledků výzkumné a 

vývojové činnosti

Integrované 

bezpečnostní systémy

VÍTKOVICE ÚAM a.s.

Diagnostika a optimalizace 

řízení provozu 

technologických zařízení a 

celků 16

SC A2 – Zvýšení objemu smluvního a 

kolaborativního výzkumu ve 

výzkumných organizacích

Průmyslová 

automatizace

VorKon Engineering 

s.r.o.

Rozvoj a zvyšování kapacit 

pro vývoj v automobilovém 

průmyslu 3,5

SC A2 – Zvýšení objemu smluvního a 

kolaborativního výzkumu ve 

výzkumných organizacích

Průmyslová 

automatizace

VorKon Engineering 

s.r.o.

Vývojové aktivity u partnera v 

Německu 2,1

SC A2 – Zvýšení objemu smluvního a 

kolaborativního výzkumu ve 

výzkumných organizacích

Průmyslová 

automatizace

11



Příloha č. 1 k Závěrečné zprávě o Akčním plánu 2015 - 2016

Regionální inovačn í strategie Moravskoslezského kraje 2014 - 2020

Název žadatele Název projektu 

Náklady 

projektu 

v Kč bez 

DPH 

(odhad v 

mil Kč)

Specif. Cíl Vertikální  prioriorita

VÚHŽ a.s.

Vývoj Mg a Ti slitin s UFG 

(velmi jemno-zrnná struktura) 

pro následné využití zejména 

v automobilovém průmyslu a 

zdravotnictví. 12,3

SC A4 – Zvýšení počtu výzkumných 

aktivit interdisciplinárního rozměru Pokročilé materiály

VÚHŽ a.s.

Vývoj povlaků pro 

vysokoteplotní aplikace 15,3

SC A2 – Zvýšení objemu smluvního a 

kolaborativního výzkumu ve 

výzkumných organizacích Pokročilé materiály

VÚHŽ a.s.

Vývoj technologie 

odstředivého odlévání odlitků 

z nástrojových ocelí 15,3

SC A2 – Zvýšení objemu smluvního a 

kolaborativního výzkumu ve 

výzkumných organizacích Pokročilé materiály

Vysoká škola báňská – 

Technická univerzita 

Ostrava

Ultrasonický senzor pro 

měření koncentrace a hladiny 

kapalin 15,5

SC A2 – Zvýšení objemu smluvního a 

kolaborativního výzkumu ve 

výzkumných organizacích Mechatronika

Vysoká škola báňská – 

Technická univerzita 

Ostrava

Zvýšení resilience a 

připravenosti na mimořádné 

události 100,2

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 100,2

SC A1 – Zvýšení intenzity transferu a 

komercializace výsledků výzkumné a 

vývojové činnosti

Integrované 

bezpečnostní systémy

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 organizacích

Integrované 

bezpečnostní systémy

Vysoká škola báňská – 

Technická univerzita 

Ostrava

Monitorovací systém pro 

sledování kvality ovduší uvnitř 

budov 10,5

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

Bezpečnost a spolehlivost 

dopravních staveb na území s 

negativním dopadem 

antropogenní činnosti 5,7

SC A2 – Zvýšení objemu smluvního a 

kolaborativního výzkumu ve 

výzkumných organizacích

Integrované 

bezpečnostní systémy

Vysoká škola báňská – 

Technická univerzita 

Ostrava

Účinek psychologických a 

fyzických  zpomalovacích 

prvků na chování řidiče 2,5

SC A2 – Zvýšení objemu smluvního a 

kolaborativního výzkumu ve 

výzkumných organizacích

Integrované 

bezpečnostní systémy

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

SC A4 – Zvýšení počtu výzkumných 

aktivit interdisciplinárního rozměru Inteligentní energetika

Vysoká škola báňská – 

Technická univerzita 

Ostrava Clean Campus 378,9

SC A4 – Zvýšení počtu výzkumných 

aktivit interdisciplinárního rozměru Inteligentní energetika

12
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Regionální inovačn í strategie Moravskoslezského kraje 2014 - 2020

Název žadatele Název projektu 

Náklady 

projektu 

v Kč bez 

DPH 

(odhad v 

mil Kč)

Specif. Cíl Vertikální  prioriorita

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

Vysoká škola báňská – 

Technická univerzita 

Ostrava

WESTErN: Water Energy 

STorage for coal mining 

facilities 45

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) 36,9

SC A1 – Zvýšení intenzity transferu a 

komercializace výsledků výzkumné a 

vývojové činnosti Inteligentní energetika

Vysoká škola báňská – 

Technická univerzita 

Ostrava

Podpora polytechnického 

vzdělávání a práce s talenty 202

SC B4 – Zvýšení počtu absolventů 

technických oborů a identifikace 

technických talentů N/A

Vysoká škola báňská – 

Technická univerzita 

Ostrava

Rozvoj lidských zdrojů ve 

výzkumu – mladí vědci pro 

růst výzkumných týmů 335,1

SC B2 – Zvýšení odborné kvalifikace 

a dalších dovedností lidských zdrojů 

ve výzkumu a vývoji N/A

Vysoká škola báňská – 

Technická univerzita 

Ostrava

Program dlouhodobých stáží 

studentů ve firmách 310,2

SC B4 – Zvýšení počtu absolventů 

technických oborů a identifikace 

technických talentů N/A

Vysoká škola báňská – 

Technická univerzita 

Ostrava

Technologie pro komplexní 

bezpečnost - TeKoBe 1696

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

SC A3 – Zvýšení počtu vzniklých spin-

offs a inovativních start-ups N/A

Vysoká škola báňská – 

Technická univerzita 

Ostrava Home Care 2020 spolupráce 78,5

SC A1 – Zvýšení intenzity transferu a 

komercializace výsledků výzkumné a 

vývojové činnosti

Integrované 

bezpečnostní systémy

Vysoká škola báňská – 

Technická univerzita 

Ostrava

Podpora stabilizace 

výzkumných týmů 400,1

SC B2 – Zvýšení odborné kvalifikace 

a dalších dovedností lidských zdrojů 

ve výzkumu a vývoji N/A

Vysoká škola báňská – 

Technická univerzita 

Ostrava

Podpora rozvoje transferu 

technologií 70,07

SC A1 – Zvýšení intenzity transferu a 

komercializace výsledků výzkumné a 

vývojové činnosti N/A

Vysoká škola báňská – 

Technická univerzita 

Ostrava

Vzdělávací aktivity pro firmy o 

nových energetických 

aplikacích 3,3

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) 150,1

SC A1 – Zvýšení intenzity transferu a 

komercializace výsledků výzkumné a 

vývojové činnosti

Technologie zpracování 

odpadů
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v Kč bez 

DPH 

(odhad v 

mil Kč)

Specif. Cíl Vertikální  prioriorita

Vysoká škola báňská – 

Technická univerzita 

Ostrava Safety AGENT II. 50,3

SC B2 – Zvýšení odborné kvalifikace 

a dalších dovedností lidských zdrojů 

ve výzkumu a vývoji

Integrované 

bezpečnostní systémy

Vysoká škola báňská – 

Technická univerzita 

Ostrava

Zvyšování odborné kvalifikace 

praktickými dovednostmi a 

znalostmi 30,1

SC B4 – Zvýšení počtu absolventů 

technických oborů a identifikace 

technických talentů N/A

Vysoká škola báňská – 

Technická univerzita 

Ostrava

Nové technologie RFID ve 

spojení s Internetem věcí a 

rozšířenou realitou 12,8

SC A4 – Zvýšení počtu výzkumných 

aktivit interdisciplinárního rozměru

Průmyslová 

automatizace

Vysoká škola báňská – 

Technická univerzita 

Ostrava

Spolupráce vzdělávacího 

řetězce s průmyslovou sférou 

prostřednictvím systémového 

vzdělávání zaměřeného na 

přípravu lidských zdrojů pro 

technické obory 25,1

SC B4 – Zvýšení počtu absolventů 

technických oborů a identifikace 

technických talentů N/A

Vysoká škola báňská – 

Technická univerzita 

Ostrava

Centrum řízení procesů a 

automatické identifikace 36,4

SC A1 – Zvýšení intenzity transferu a 

komercializace výsledků výzkumné a 

vývojové činnosti

Průmyslová 

automatizace

Vysoká škola báňská – 

Technická univerzita 

Ostrava

Zabezpečení Open access 

přístupu k HPC infrastruktuře 500

SC A1 – Zvýšení intenzity transferu a 

komercializace výsledků výzkumné a 

vývojové činnosti

Superpočítačové 

metody

Vysoká škola báňská – 

Technická univerzita 

Ostrava

Národní superpočítačové 

centrum IT4Innovations - 

udržitelnost 812

SC A1 – Zvýšení intenzity transferu a 

komercializace výsledků výzkumné a 

vývojové činnosti

Superpočítačové 

metody

Vysoká škola báňská – 

Technická univerzita 

Ostrava

Národní superpočítačové 

centrum IT4Innovations 500,5

SC A1 – Zvýšení intenzity transferu a 

komercializace výsledků výzkumné a 

vývojové činnosti

Superpočítačové 

metody

Vysoká škola báňská – 

Technická univerzita 

Ostrava

Vybudování Laboratoře 

vizualizace a virtuální reality 

IT4Innovations 65,5

SC A1 – Zvýšení intenzity transferu a 

komercializace výsledků výzkumné a 

vývojové činnosti

Superpočítačové 

metody

Vysoká škola báňská – 

Technická univerzita 

Ostrava

Finanční/dotační nástroj na 

podporu komercializace VaV 

výsledků – Pre-seed aktivity 230,5

SC A1 – Zvýšení intenzity transferu a 

komercializace výsledků výzkumné a 

vývojové činnosti N/A

Vysoká škola báňská – 

Technická univerzita 

Ostrava

(TechAréna) Green Light for 

Start ups 20,5

SC A3 – Zvýšení počtu vzniklých spin-

offs a inovativních start-ups N/A

Vysoká škola báňská – 

Technická univerzita 

Ostrava

Centrum pro mechatronické 

systémy 550,5

SC A1 – Zvýšení intenzity transferu a 

komercializace výsledků výzkumné a 

vývojové činnosti Mechatronika

Vysoká škola báňská – 

Technická univerzita 

Ostrava Smart Living 252

SC A1 – Zvýšení intenzity transferu a 

komercializace výsledků výzkumné a 

vývojové činnosti Inteligentní energetika

Vysoká škola báňská – 

Technická univerzita 

Ostrava

SMART CPIT - Sustainable 

Development Campus - 

Smart Campus (CPIT 3) 252

SC B4 – Zvýšení počtu absolventů 

technických oborů a identifikace 

technických talentů N/A

Vysoká škola báňská – 

Technická univerzita 

Ostrava

Podpora rozhodování v oblasti 

plánování a řízení mobility 

Moravskoslezského kraje 91,5

SC A4 – Zvýšení počtu výzkumných 

aktivit interdisciplinárního rozměru

Integrované 

bezpečnostní systémy
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Název žadatele Název projektu 

Náklady 

projektu 

v Kč bez 

DPH 

(odhad v 

mil Kč)

Specif. Cíl Vertikální  prioriorita

Vysoká škola báňská – 

Technická univerzita 

Ostrava

Regionální kontaktní 

organizace 

pro HORIZON2020 16,1

SC C1 – Zvýšení intenzity navazování 

mezinárodních kontaktů a účasti v 

mezinárodních iniciativách a 

projektech VaV N/A

Vysoká škola báňská – 

Technická univerzita 

Ostrava

Vývoj progresivních a inovace 

klasických kovových materiálů 

a technologií jejich zpracování 

s využitím metod fyzikálního a 

matematického 

modelování.                            

                                     141,4

SC A1 – Zvýšení intenzity transferu a 

komercializace výsledků výzkumné a 

vývojové činnosti Pokročilé materiály

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 151,5

SC B2 – Zvýšení odborné kvalifikace 

a dalších dovedností lidských zdrojů 

ve výzkumu a vývoji Pokročilé materiály

Vysoká škola báňská – 

Technická univerzita 

Ostrava

Vývoj a aplikace moderních 

prostředků řízení pro 

pokročilé zvyšování efektivity 

výrobních systémů 

Moravskoslezského regionu 170,69

SC A2 – Zvýšení objemu smluvního a 

kolaborativního výzkumu ve 

výzkumných organizacích

Průmyslová 

automatizace

Vysoká škola báňská – 

Technická univerzita 

Ostrava

Tepelná čerpadla - rozvoj 

potenciálu geotermální 

energie 55

SC A1 – Zvýšení intenzity transferu a 

komercializace výsledků výzkumné a 

vývojové činnosti Inteligentní energetika

Vysoká škola báňská – 

Technická univerzita 

Ostrava

Rozšíření studijního programu 

Energetika na celouniverzitní 

úroveň 32

SC B4 – Zvýšení počtu absolventů 

technických oborů a identifikace 

technických talentů Inteligentní energetika

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 23,3

SC B4 – Zvýšení počtu absolventů 

technických oborů a identifikace 

technických talentů Pokročilé materiály

Vysoká škola báňská – 

Technická univerzita 

Ostrava

Vzděláním k vyšší 

spolehlivosti konstrukcí 42,5

SC B4 – Zvýšení počtu absolventů 

technických oborů a identifikace 

technických talentů Pokročilé materiály
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Název žadatele Název projektu 

Náklady 

projektu 

v Kč bez 

DPH 

(odhad v 

mil Kč)

Specif. Cíl Vertikální  prioriorita

Vysoká škola báňská – 

Technická univerzita 

Ostrava Sluneční věž - rozhledna 18,5

SC B4 – Zvýšení počtu absolventů 

technických oborů a identifikace 

technických talentů N/A

Vysoká škola báňská – 

Technická univerzita 

Ostrava

Přístavba a interiérové 

vybavení budovy 

Experimentária 110

SC B4 – Zvýšení počtu absolventů 

technických oborů a identifikace 

technických talentů N/A

Vysoká škola báňská – 

Technická univerzita 

Ostrava

Modernizace a upgrade 

expozic Experimentária v 

areálu Planetária a 

Geologického pavilonu 26,5

SC B4 – Zvýšení počtu absolventů 

technických oborů a identifikace 

technických talentů N/A

Vysoká škola báňská – 

Technická univerzita 

Ostrava

Vybudování nového 

moderního zázemí 

Výzkumného energetického 

centra jako centra výzkumu, 

vzdělávání a transferu 

znalostí 148

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

SC B4 – Zvýšení počtu absolventů 

technických oborů a identifikace 

technických talentů N/A

Vysoká škola báňská – 

Technická univerzita 

Ostrava

Centrum vývoje inovativních 

léčebných metod pohybového 

aparátu v úrazové chirurgii 60

SC A4 – Zvýšení počtu výzkumných 

aktivit interdisciplinárního rozměru Pokročilé materiály

Vysoká škola báňská – 

Technická univerzita 

Ostrava

Senzorické systémy a 

moderní diagnostika pro 

HomeCare 96,3

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

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 7,5

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

Superpočítačové 

metody

Vysoká škola báňská – 

Technická univerzita 

Ostrava

Vývoj metodiky pro virtuální 

testování a prototypování 15,2

SC A2 – Zvýšení objemu smluvního a 

kolaborativního výzkumu ve 

výzkumných organizacích

Superpočítačové 

metody

Vysoká škola báňská – 

Technická univerzita 

Ostrava

Vývoj světelné techniky 

budoucnosti 12,1

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

SC A1 – Zvýšení intenzity transferu a 

komercializace výsledků výzkumné a 

vývojové činnosti

Integrované 

bezpečnostní systémy

Vysoká škola báňská – 

Technická univerzita 

Ostrava

Výzkum biomechaniky 

zlomenin ve spojení s 

osteosyntetickým materiálem 15,1

SC A4 – Zvýšení počtu výzkumných 

aktivit interdisciplinárního rozměru Pokročilé materiály
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(odhad v 

mil Kč)
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Vysoká škola báňská – 

Technická univerzita 

Ostrava

Výzkum vlivu osteosyntézy na 

biomechaniku dolní končetiny 6,1

SC A4 – Zvýšení počtu výzkumných 

aktivit interdisciplinárního rozměru Pokročilé materiály

Vysoká škola báňská – 

Technická univerzita 

Ostrava

Optimalizace technologie 

výroby drátů vyšších užitných 

vlastností. 15,1

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 15,1

SC A2 – Zvýšení objemu smluvního a 

kolaborativního výzkumu ve 

výzkumných organizacích Pokročilé materiály

Vysoká škola báňská – 

Technická univerzita 

Ostrava

Vývoj sedačky pro kolejová 

vozidla 10,9

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. 20,1

SC A4 – Zvýšení počtu výzkumných 

aktivit interdisciplinárního rozměru Biomedicína

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. 8,3

SC A1 – Zvýšení intenzity transferu a 

komercializace výsledků výzkumné a 

vývojové činnosti

Integrované 

bezpečnostní systémy

Vysoká škola báňská – 

Technická univerzita 

Ostrava

Vývoj algoritmů pro efektivní 

řízení průmyslových procesů 10,5

SC A2 – Zvýšení objemu smluvního a 

kolaborativního výzkumu ve 

výzkumných organizacích

Průmyslová 

automatizace

Vysoká škola báňská – 

Technická univerzita 

Ostrava

Návrh a vývoj kompozitních 

materiálů pro výrobu biliárních 

stentů 25,2

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 25,2

SC A4 – Zvýšení počtu výzkumných 

aktivit interdisciplinárního rozměru Pokročilé materiály

Vysoká škola báňská – 

Technická univerzita 

Ostrava

Dohořívací rošt pro granulační 

kotle vyšších výkonů 28

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

SC C1 – Zvýšení intenzity navazování 

mezinárodních kontaktů a účasti v 

mezinárodních iniciativách a 

projektech VaV

Superpočítačové 

metody

Vysoká škola báňská – 

Technická univerzita 

Ostrava

Výzkum a vývoj progresivního 

systému recyklace a využití 

metalurgických odpadů se 

separací zinku, s výrazným 

ekonomickým efektem 45

SC A2 – Zvýšení objemu smluvního a 

kolaborativního výzkumu ve 

výzkumných organizacích

Technologie zpracování 

odpadů
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Vysoká škola báňská – 

Technická univerzita 

Ostrava

Nadčasový autonomní 

robotický výložníkový a 

transportní manipulátor, pro 

využití v logistických 

výrobních a nevýrobních 

systémech 80

SC A4 – Zvýšení počtu výzkumných 

aktivit interdisciplinárního rozměru Mechatronika

Vysoká škola báňská – 

Technická univerzita 

Ostrava

Vývoj progresivních metod 

měření zbytkových napětí s 

využitím superpočítače 40,5

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

SC A2 – Zvýšení objemu smluvního a 

kolaborativního výzkumu ve 

výzkumných organizacích Inteligentní energetika

Vysoká škola báňská – 

Technická univerzita 

Ostrava

Kontaktní technicko-

technologická platforma 

akademické a průmyslové 

sféry 84,9

SC B4 – Zvýšení počtu absolventů 

technických oborů a identifikace 

technických talentů N/A

Vysoká škola báňská – 

Technická univerzita 

Ostrava

Nalezení vzorů chování 

obyvatel v území pro Smart 

City 25,4

SC A4 – Zvýšení počtu výzkumných 

aktivit interdisciplinárního rozměru Inteligentní energetika

Vysoká škola báňská – 

Technická univerzita 

Ostrava

Inovativní a aditivní 

technologie pro dvojí použití 141

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

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

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

SC A4 – Zvýšení počtu výzkumných 

aktivit interdisciplinárního rozměru Inteligentní energetika

Vysoká škola báňská – 

Technická univerzita 

Ostrava

Multifunkční modulová 

robotická elektroplatforma pro 

smart cities 90

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

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 46,5

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 48,5

SC A4 – Zvýšení počtu výzkumných 

aktivit interdisciplinárního rozměru Inteligentní energetika
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Vysoká škola báňská – 

Technická univerzita 

Ostrava

Výzkum vlastností a možných 

aplikací ekologicky příznivých 

materiálů 14,5

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 24,5

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 56,5

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

SC A4 – Zvýšení počtu výzkumných 

aktivit interdisciplinárního rozměru Biomedicína

Vysoká škola báňská – 

Technická univerzita 

Ostrava

Negativní vlivy provozu 

dominantních nelineárních 

spotřebičů v průmyslu 7

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 7,6

SC A4 – Zvýšení počtu výzkumných 

aktivit interdisciplinárního rozměru Inteligentní energetika

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

SC A4 – Zvýšení počtu výzkumných 

aktivit interdisciplinárního rozměru Pokročilé materiály

Vysoká škola báňská – 

Technická univerzita 

Ostrava

Zlepšení kvality životního 

prostředí v podmínkách 

ostravské aglomerace 169,8

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

SC A4 – Zvýšení počtu výzkumných 

aktivit interdisciplinárního rozměru

Průmyslová 

automatizace

Vysoká škola báňská – 

Technická univerzita 

Ostrava

Technologie a materiály pro 

kvalitní životní prostředí 115,1

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

SC B2 – Zvýšení odborné kvalifikace 

a dalších dovedností lidských zdrojů 

ve výzkumu a vývoji N/A

Vysoká škola báňská – 

Technická univerzita 

Ostrava

Nová nedestruktivní metoda 

pro diagnostiku napjatostně 

deformačních stavů materiálů 

za účelem jejich vhodných 

aplikací 40,5

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

SC A2 – Zvýšení objemu smluvního a 

kolaborativního výzkumu ve 

výzkumných organizacích Pokročilé materiály
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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 40,3

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 30,5

SC B4 – Zvýšení počtu absolventů 

technických oborů a identifikace 

technických talentů N/A

Vysoká škola báňská – 

Technická univerzita 

Ostrava

Aplikace alternativních 

energetických zdrojů na bázi 

využití odpadního tepla 20,2

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

SC A2 – Zvýšení objemu smluvního a 

kolaborativního výzkumu ve 

výzkumných organizacích Pokročilé materiály

Vysoká škola báňská – 

Technická univerzita 

Ostrava

Vývoj originálního 

automaticky ovladatelného 

univerzálního zařízení pro 

bezpečnost provozu v 

horníctví.  30,2

SC A2 – Zvýšení objemu smluvního a 

kolaborativního výzkumu ve 

výzkumných organizacích

Integrované 

bezpečnostní systémy

Vysoká škola báňská – 

Technická univerzita 

Ostrava

Fotonika a fotonické 

komunikace pro praxi 40,4

SC B1 – Zvýšení odborných 

kompetencí lidských zdrojů o znalostní 

ekonomice N/A

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

SC A1 – Zvýšení intenzity transferu a 

komercializace výsledků výzkumné a 

vývojové činnosti Inteligentní energetika

Vysoká škola báňská – 

Technická univerzita 

Ostrava

Výzkum a zpracování 

komplexního koncepčního 

projektu nového řešení 

systému velkokapacitní důlní 

přečerpávací elektrárny, k 

prokázání využitelnosti  k 

přečerpávacím procesům, s 

využitím dolů s ukončenou 

těžbou surovin, zejména v 

Ostravsko-karvinském revíru 

a v důlní lokalitě Rožná 90

SC A1 – Zvýšení intenzity transferu a 

komercializace výsledků výzkumné a 

vývojové činnosti Inteligentní energetika

20



Příloha č. 1 k Závěrečné zprávě o Akčním plánu 2015 - 2016

Regionální inovačn í strategie Moravskoslezského kraje 2014 - 2020

Název žadatele Název projektu 

Náklady 

projektu 

v Kč bez 

DPH 

(odhad v 

mil Kč)

Specif. Cíl Vertikální  prioriorita

Vysoká škola báňská – 

Technická univerzita 

Ostrava

Centrum bezpečnostního 

výzkumu a resilience 

společnosti 85

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“ 285,6

SC A4 – Zvýšení počtu výzkumných 

aktivit interdisciplinárního rozměru Pokročilé materiály

Vysoká škola 

podnikání, a.s.

Tvořivý euroregion, tvořivé 

město. 10,5

SC A3 – Zvýšení počtu vzniklých spin-

offs a inovativních start-ups N/A
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