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Úvod 
 

Výkonná jednotka pro realizaci RIS3 MSK (ARR) v souladu s plánovanými aktivitami projektu 

Smart akcelerátor RIS3 strategie přistoupila k pilotnímu vyhodnocení naplňování cílů RIS3 

MSK, které bylo provedeno dle přílohy B6 dokumentu RIS3 MSK – Metodika k indikátorům 

Hlavním účelem tohoto vyhodnocení je zmapovat počáteční vývojové trendy v hodnotách 

indikátorů u jednotlivých cílů RIS3 MSK mezi roky 2014 a 2015 se zohledněním dat za léta 

2012 a 2013. V metodice k indikátorům RIS3 MSK (příloha B6 dokumentu RIS3 MSK) je rok 

2014 stanoven jako výchozí, jelikož horizont realizace RIS3 MSK je shodný se současným 

programovacím obdobím EU 2014 – 2020. Toto vyhodnocení aktuálních zjištěných hodnot 

vůči cílovým hodnotám pro rok 2020 přispěje k lepšímu zacílení strategických 

intervencí/projektů RIS3 MSK v rámci připravovaného akčního plánu na období let 2017-

2018.  

Dalším účelem tohoto pilotního vyhodnocení naplňování cílů RIS3 MSK bylo otestovat 

navrženou sadu indikátorů z hlediska reálných možností získávání dostupných dat zejména 

v případě dopadových či dalších výstupových a výsledkových indikátorů, které nejsou 

standardně sledovány ČSÚ či nejsou běžně dostupné v rámci jiných oficiálních zdrojů 

(Eurostat, IUS, aj.). 

U každého indikátoru je vždy uvedeno původní znění indikátoru a původní popis jeho 

nastavení, který vychází z přílohy B6 dokumentu RIS3 MSK zpracované v roce 2014. Dále je 

u jednotlivých indikátorů uvedeno vyhodnocení indikátoru, které kromě samotného 

vyhodnocení stavu daného indikátoru obsahuje také popis navrhovaných úprav (příp. návrh 

na odstranění). 

  



 

 

1 Popis a vyhodnocení indikátorů globálního cíle, strategických 
a specifických cílů  

Globální cíl: Zvýšit konkurenceschopnost ekonomiky Moravskoslezského kraje na 

globálních trzích 

Indikátor s cílovou hodnotou (k dosažení do roku 2020): Hrubá přidaná hodnota na zaměstnance 

v MSK/hrubá přidaná hodnota na zaměstnance v ČR – 110 % průměru ČR 

Popis nastavení indikátoru: poslední zjištěná hodnota poměrového ukazatele činí 92 % za rok 

2012. Vzhledem k poměrně silnému inovačnímu potenciálu kraje v měřítku ČR jak na straně 

privátního sektoru, tak i výzkumných organizací je cílová hodnota 110 % reálná za předpokladu 

efektivního využití možností spolupráce privátního a akademického sektoru v oblasti 

aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje (smluvní a kolaborativní výzkum) se 

zaměřením na dosahování inovací vyššího řádu. Pro tento účel je zároveň potřeba soustředit se 

na mezioborový výzkum a podporu výzkumných a vývojových aktivit stávajících i nových 

zahraničních investorů. 

Vyhodnocení indikátoru: 

Tento ukazatel vykazuje v posledním sledovaném roce 2014 hodnoty 87,6 %. Tato zjištěná 

hodnota poměrového ukazatele dosahuje nižších hodnot, než byla výchozí hodnota 92 % v 

roce 2012. To je způsobeno růstem zaměstnanosti v MSK (míra nezaměstnanosti za rok 

2014 je na úrovni 8,5 %), který ovšem není doprovázen dostatečně intenzivním růstem 

přidané hodnoty výroby, potažmo také v sektoru služeb. To znamená, že v MSK stále 

převažuje výrobní sektor s nižší přidanou hodnotou výroby, ve kterém pracuje stále většina 

zaměstnanců, přičemž nová pracovní místa vznikají sice v nových, perspektivnějších 

sektorech (automotive, IT, energetika, apod.), nicméně ze strany zahraničních i tuzemských 

investorů nejsou stále uskutečňovány dostatečně „bonitní“ investice, které by zvýšily hrubou 

přidanou hodnotu. Lze však očekávat obrat v této situaci, neboť od minulého roku je možné 

pozorovat postupný nárůst objemu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje na bázi 

partnerství výzkumných organizací a podniků ve formě smluvního a kolaborativního výzkumu 

(výzkumná centra na VŠB-TUO podpořená z OP VaVpI se postupně začínají etablovat ve 

spolupráci s firmami). Z této intenzivnější spolupráce lze očekávat postupné zvyšování hrubé 

přidané hodnoty výroby díky inovacím vyšších řádů a také vytváření stimulů pro další 

tuzemské i zahraniční investice, avšak do oblastí s vyšší technologickou náročností výroby. 

Cílová hodnota stanovená pro rok 2020 se tak stále vzhledem ke změně dosavadního vývoje 

a silnému inovačnímu potenciálu MSK jeví jako dosažitelná.  

1.1 Horizontální prioritní oblast A – TRANSFER TECHNOLOGIÍ 

Strategický cíl: Zvýšení intenzity inovačních aktivit firem využitím vlastních kapacit 

a současně výsledků VaV výzkumných organizací 

Indikátor s cílovou hodnotou (k dosažení do roku 2020): Neinvestiční výdaje na VaV 

v podnikovém sektoru – nárůst o 30 % (oproti stavu v roce 2014) 

 



 

 

 

Popis nastavení indikátoru: daný indikátor dosahoval za MSK v roce 2012 hodnoty 2,3 mld. 

Kč. Vzhledem k průměrnému 10 % meziročnímu růstu u tohoto indikátoru za období 2008-

2012 je dosažení 30 % nárůstu v roce 2020, tj. částky 3 mld. Kč, reálné.  

Vyhodnocení indikátoru: 

Neinvestiční výdaje na VaV v podnikovém sektoru se zvýšily o 21 % oproti výchozí hodnotě, 

která byla 2,3 mld. Kč v roce 2012. V roce 2014 byla hodnota neinvestičních výdajů ve VaV v 

podnikovém sektoru v Moravskoslezském kraji 2,8 mld. Kč. Mezi léty 2013-2014 došlo k 

výraznému nárůstu výdajů do VaV, který byl pravděpodobně způsoben dočerpáním 

finančních prostředků z operačních programů EU. Původní nastavení ukazatele a cílové 

hodnoty zůstává beze změny. 

 

Specifický cíl A1: Zvýšení intenzity transferu a komercializace výsledků výzkumné 

a vývojové činnosti 

Indikátory s cílovou hodnotou (k dosažení do roku 2020):  

Počet licencí na výsledky výzkumu poskytnutých výzkumnými organizacemi firmám – nárůst 

o 50 % oproti výchozí hodnotě v roce 2014 

Popis nastavení indikátoru: v roce 2013 poskytly výzkumné organizace v MSK celkem 7 

licencí externím uživatelům. Výše předpokládaný nárůst na 11 licencí v roce 2020 je 

vzhledem k inovačnímu potenciálu výzkumných organizací a za předpokladu synergického 

naplňování ostatních specifických cílů v horizontální prioritní oblasti A reálný.  

Vyhodnocení indikátoru: 

V roce 2014 poskytly výzkumné organizace (ÚGAV, MMV, VŠB-TU) v MSK celkem 7 licencí 

externím uživatelům a v následujícím roce to bylo již 8.  Lze konstatovat, že u tohoto 

ukazatele se vývoj začíná postupně ubírat žádaným směrem.  

 

Tržby z licencovaného duševního vlastnictví u výzkumných organizací v MSK – navýšení o 

100%  oproti výchozí hodnotě v roce 2014. ZMĚNA CÍLOVÉ HODNOTY (viz níže) 

Popis nastavení indikátoru: tržby z prodaných licencí dosáhly v roce 2013 u výzkumných 

organizací v MSK částky 1,61 mil. Kč. Stanovený cíl dosáhnout dvojnásobné hodnoty 3,2 

mil. Kč v roce 2020 se na základě stejných předpokladů jako u předchozího indikátoru jeví 

jako splnitelný. 

Vyhodnocení indikátoru: 
 
V roce 2014 byly tržby z licencovaného duševního vlastnictví ve výši 322 tis. Kč. Tržby za 
prodané licence dosáhly oproti výchozí hodnotě z roku 2013 v roce 2015 dvojnásobku a to 
3,4 mil. Kč. Tato hodnota byla dosažena díky prodeji jedné licence užitného vzoru komerční 
společnosti. Vzhledem ke kolísání hodnot u tohoto indikátoru v jednotlivých letech se nabízí 
nahrazení součtovou cílovou hodnotou, která bude ve výši 7 mil. Kč   



 

 

Specifický cíl A2: Zvýšení objemu smluvního a kolaborativního výzkumu ve 

výzkumných organizacích 

Indikátory s cílovou hodnotou (k dosažení do roku 2020):  

Objem smluvního výzkumu pro soukromý sektor na univerzitách v MSK (VŠB: 100 mil. Kč 
v roce 2020, OSU: 40 mil. Kč v roce 2020) – ZMĚNA CÍLOVÉ HODNOTY (viz níže) 

Popis nastavení indikátoru: Tento indikátor zahrnuje dvě univerzity v MSK, které vzhledem 

k povaze svých výzkumných činností mohou realizovat smluvní výzkum pro privátní sektor – 

VŠB a OSU. V případě VŠB je hodnota smluvního výzkumu za rok 2013 82,3 mil. Kč. V roce 

2012 to však bylo 84,3 mil. Kč, nicméně za oba uvedené roky se jedná o výrazný nárůst 

oproti roku 2011, kdy tato částka dosahovala výše 62,9 mil. Kč. Pro rok 2020 byla stanovena 

cílová částka 100 mil. Kč, vzhledem k vývoji této hodnoty z předchozích let je dosažení této 

částky reálné. V případě OSU dosahoval objem smluvního výzkumu v roce 2010 1,6 mil. Kč, 

v souvislosti se zahájením činnosti Lékařské fakulty, nově budovaným výzkumným centrem 

pro Lékařskou a Přírodovědeckou fakultu a dalšími plánovanými projekty aplikovaného 

výzkumu v oboru regenerativní medicíny, epidemiologie, apod., se potenciál OSU ve 

smluvním výzkumu podstatně zvyšuje. Z těchto důvodů je cílová částka nastavena až na 40 

mil. Kč v roce 2020.  

Vyhodnocení indikátoru: 

VŠB – Technická univerzita Ostrava vykázala v roce 2014 celkovou hodnotu smluvního 

výzkumu pro privátní sektor 87,06 mil. Kč, což představuje nárůst oproti výchozí hodnotě  

o 6 %. Cílová částka byla stanovena na 100 mil. Kč. V této oblasti byl v roce 2015 

zaznamenán výrazný nárůst objemu získaných finančních prostředků vzhledem k roku 2014, 

a to z 87 096 tis. Kč na 116, 296 mil. Kč. Výši této hodnoty mohl ovlivnit fakt, že v roce 2015 

došlo k dočerpání a ukončení projektů financovaných z Operačních programů EU.  Pokud se 

budou finanční prostředky získané ze smluvního výzkumu pohybovat i v dalších letech v této 

výši, potom bude cílová částka upravena.  

V případě Ostravské univerzity byly hodnoty smluvního výzkumu za rok 2014 ve výši 1 656 

tis. Kč a v roce 2015 ve výši 1 660 tis. Kč, což je nárůst o 14 % oproti  roku 2013, ovšem 

nárůst není tak značný, aby vedl k dosažení cílové hodnoty, která byla pro rok 2020 

stanovena ve výši 40 mil. Kč. Vedení univerzity ani neočekává pro další roky razantní 

navýšení této hodnoty. Z tohoto důvodu není reálné dosáhnout plánované cílové hodnoty, a 

proto byla cílová hodnota u OU po konzultaci s vedením univerzity upravena ze 40 mil. Kč na 

4 mil. Kč. 

ZMĚNĚNÝ INDIKÁTOR: 

Indikátory s cílovou hodnotou (k dosažení do roku 2020):  

Objem smluvního výzkumu pro soukromý sektor na univerzitách v MSK (VŠB: 100 mil. Kč 

v roce 2020, OSU: 4mil. Kč v roce 2020) 

  



 

 

 

Podíl smluvního výzkumu pro soukromý sektor na provozních rozpočtech univerzit v MSK 

(VŠB: 4 % v roce 2020, OSU: 5 % v roce 2020) – ZMĚNA CÍLOVÉ HODNOTY (viz níže) 

Popis nastavení indikátoru: tento indikátor stejně jako v předchozím případě zahrnuje VŠB 
a OSU. V případě VŠB se objem ročního rozpočtu momentálně pohybuje ve výši cca 2,5 
mld. Kč, cílová hodnota 100 mil. Kč stanovená u předchozího indikátoru odpovídá 4 % 
z ročního rozpočtu VŠB. U OSU, 1,6 mil. Kč smluvního výzkumu za rok 2010 odpovídá 0,22 
% rozpočtu univerzity, v případě plánovaných 40 mil. Kč smluvního výzkumu v roce 2020 je 
to pak 5 % rozpočtu univerzity.  

Vyhodnocení indikátoru: 

ukazatel podíl smluvního výzkumu pro soukromý sektor na provozním rozpočtu Vysoké školy 
báňské vykazoval v roce 2014 hodnotu 3,1 %, což představuje sice pokles o 0,34 p. b. oproti 
výchozímu období 2012, ovšem při hodnocení získaných finančních prostředků ze smluvního 
výzkumu musíme konstatovat, že v roce 2014 došlo k navýšení o 2,8 ml. Kč (% pokles tak 
byl způsoben díky nárůstu rozpočtu VŠB). Pokud nedojde v nadcházejících letech k 
významným změnám, potom dosažení cílové hodnoty 4 % je reálné při zachování 
současného trendu a při efektivním využívání výzkumných center pro transfer technologií z 
vědecké do soukromé sféry a pro následnou komercializaci výsledků výzkumu a vývoje. V 
areálu VŠB se nachází celkem 8 výzkumných center. 

Ostravská univerzita vykazuje hodnotu ukazatele podíl smluvního výzkumu pro soukromý 
sektor na provozním rozpočtu 0,18 % v roce 2014, což je pokles oproti výchozí hodnotě o 
0,04p.b. (patrně ze stejného důvodu jako v případě VŠB). Dosažení cílové hodnoty 5 % se 
vzhledem k současné výši příjmů ze smluvního výzkumu pro soukromý sektor jeví jako 
nereálné. Z tohoto důvodu byla cílová hodnota pro rok 2020 po konzultaci s vedením 
univerzity upravena na 0,5 %. 

ZMĚNĚNÝ INDIKÁTOR: 

Podíl smluvního výzkumu pro soukromý sektor na provozních rozpočtech univerzit v MSK 

(VŠB: 4 % v roce 2020, OSU: 0,5 % v roce 2020)  

 

 

  



 

 

 

Finanční objem projektů kolaborativního výzkumu: 400 mil. Kč – ZMĚNA INDIKÁTORU (viz 
níže)  

Popis nastavení indikátoru: daná cílová hodnota vychází z dosavadní intenzity čerpání 
dotačních prostředků na podporu kolaborativního výzkumu subjekty z Moravskoslezského 
kraje (univerzity, firmy, výzkumné ústavy) zejména prostřednictvím programů TAČR (Alfa, 
Centra kompetence). Uvedená cílová hodnota představuje třetinový nárůst oproti dosavadní 
částce vyčerpané subjekty z Moravskoslezského kraje z těchto programů za období 2010-
2014.  

Vyhodnocení indikátoru: 

Za období 2012 až 2015 bylo z programů TAČR (Alfa, Centra kompetence) na podporu 

kolaborativního výzkumu v Moravskoslezském kraji poskytnuto 915 mil. Kč (Alfa - 553 mil. 

Kč, Centra kompetence - 362 mil. Kč). Původní cílová hodnota ve výši 400 mil. Kč tedy byla 

více než dvojnásobně překročena. Toto překročení je způsobeno tím, že odhad cílové 

hodnoty byl záměrně zdrženlivý a cílová hodnota byla nastavena poměrně nízko. V době 

definování indikátoru (r. 2014) nebyla jistá výše alokace v programech TAČR a nebyla 

rovněž ani jistota, že výzvy v těchto programech budou vyhlášeny. 

V rámci aktualizace indikátorové soustavy bylo zjištěno, že není vhodné sledovat absolutní 

hodnotu finančních prostředků, které byly do regionu z programů TAČR poskytnuty, a proto 

bude cílová hodnota indikátoru nadále sledována prostřednictvím procentuálního vyjádření. 

Mezi sledované programy TAČR byl také přidán program Epsilon (program na podporu 

aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje), protože bylo zjištěno, že z něj subjekty v 

MSK již v roce 2015 čerpaly prostředky ve výši 76 mil. Kč a očekává se, že tento trend bude 

pokračovat. 

Kromě programů TAČR byl ke sledovaným finančním zdrojům zařazen také program 

Spolupráce-Klastry z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 

(OPPIK), protože  z tohoto programu již v rámci předchozího operačního programu (OPPI) 

klastry v MSK čerpaly na podporu kolaborativního výzkumu prostředky ve výši 234 mil. Kč 

(za období 2013 – 2015). Cílová hodnota bude sledována odděleně pro programy TAČR a 

program Spolupráce-klastry (OPPIK). Výše cílových hodnot byla stanovena dle toho, kolik 

procent z celkové alokace jednotlivých finančních zdrojů (TAČR, OPPI) byly poskytnuty 

subjektům v regionu v letech 2012-2015.  Stejným způsobem byl do sledování zařazen také 

program TRIO z MPO.  

ZMĚNĚNÝ INDIKÁTOR: 

Indikátory s cílovou hodnotou (k dosažení do roku 2020):  

Finanční objem projektů kolaborativního výzkumu:  

12 % z alokace TAČR (Alfa, Centra kompetence, Epsilon) 

20 % z alokace SPOLUPRÁCE – klastry (OP PIK) 

9 % z alokace TRIO (MPO) 

 



 

 

Specifický cíl A3: Zvýšení počtu vzniklých  spin-offs a inovativních start-ups 

Indikátory s cílovou hodnotou (k dosažení do roku 2020):  

Počet firem, které prošly inkubací a jsou stále aktivní 3 roky od založení – 25 – ZMĚNA 
INDIKÁTORU (viz níže)  

Popis nastavení indikátoru: cílová hodnota tohoto indikátoru odráží reálný stav úspěšně 

inkubovaných firem v MSK (počítáno v průměru 3 firmy ročně za jeden z pěti hlavních 

inkubátorů v kraji), přičemž z uvedených tří firem dle dosavadních zkušeností zůstává 

vesměs jedna firma, která je stále aktivní 3 roky od založení, tzn. 5 takovýchto firem za 

všech 5 hlavních inkubátorů ročně, tj. cca 25 firem za období příštích 5 – 6 let.  

Vyhodnocení indikátoru: 

V rámci vyhodnocování tohoto cíle byli osloveni zástupci 5 hlavních inkubátorů v regionu: 
Centrum podpory inovací VŠB-TUO (CPI), Vědecko-technologický park Ostrava (VTPO), 
Podnikatelský inkubátor Vysoké školy podnikání (PI VŠP), Business innovation centre 
Ostrava (BIC), Podnikatelský inkubátor STEEL-IT .  

Vyhodnocení tohoto indikátoru bylo poměrně obtížné a výsledky vyhodnocení nelze 
považovat za příliš validní. Důvodem pro nemožnost získat kvalitní výsledky je především 
skutečnost, že pro toto vyhodnocení nebyla dodána data za všechny inkubátory a data, která 
se podařilo získat, byla poměrně nesourodá.  

Vyhodnocení lze konstatovat následovně. K roku 2015 bylo v rámci BIC a STEEL-IT 20 
úspěšně inkubovaných firem. Centrum podpory inovací sleduje indikátory dle požadavků 
EBN innovation network. Zde byla v souladu s metodikou EBN v roce 2014 úspěšnost firem 
v inkubační fázi přibližně 70% a přibližně 80% firem bylo v průběhu 3 let od inkubace stále 
aktivních. Tyto vysoce pozitivní hodnoty jsou dány charakterem „studentských“ firem, jejichž 
vlastníci v některých případech stále studují či pracují v jiné organizaci, apod., tzn., že tyto 
firmy fungují (vykazují obrat, atd.), ale jen v omezeném rozsahu. Navíc bývá připouštěno do 
inkubačního programu či akceleračního programu Green Light jen omezené množství 
studentských týmů/startupů, což je dalším důvodem těchto vykázaných hodnot. Údaje za 
VTPO a PI VŠP nebyly dodány. Cílová hodnota indikátoru do roku 2020 ve výši 25 firem je 
již téměř dosažena.  

Vzhledem k výše uvedeným obtížím s vyhodnocováním a na základě závěrů ze zasedání 
inovační platformy start-ups dne 24.11.2016 a pracovní skupiny k indikátorům RIS3 MSK 
dne 29.11.2016 byl indikátor nahrazen dvěma indikátory (viz níže). 

ZMĚNĚNÝ INDIKÁTOR: 

Indikátory s cílovou hodnotou (k dosažení do roku 2020):  

Počet podpořených start-ups do 5 let stáří, které mají s inkubátorem/inovačním 
centrem/technologickým parkem smluvní vztah – 80 do roku 2020:  

Popis nastavení indikátoru: 

Tento indikátor zahrnuje start-upové firmy sídlící i nesídlící v inkubátoru / inovačním centru / 
technologickém parku (mající i nemající nájemní smlouvu), které využívají jeho služeb na 
základě smluvních vztahů zahrnujících min. 1 z uvedených služeb: 



 

 

- Poradenství při zpracování podnikatelského záměru a jeho ověření (proof of concept) 
- Služby v oblasti podrobných marketingových průzkumů reálné poptávky po 

zamýšleném produktu (v souvislosti s předchozím bodem) 
- Vyhledávání a zprostředkování vhodných obchodních a finančních partnerů 

(investorů), konzultační služby v oblasti mapování a doporučení vhodných dotačních 
programů 

- Služby v oblasti duševního vlastnictví (patentové rešerše, asistence při zpracování 
přihlášek k udělení patentu, užitného či průmyslového vzoru, apod.) 

Uvedené služby musí mít charakter dlouhodobých činností, nesmí se jednat o rutinní aktivity 
základního typu např. informační servis, propagace firmy na webových stránkách a jiných 
propagačních materiálech inkubátoru, apod.  

Z toho počet zasídlených start-ups do 5 let stáří – 40 do roku 2020 

Jedná se o stejný indikátor jako předchozí s jediným rozdílem, že se jedná pouze o firmy 
sídlící v inkubátoru / inovačním centru / technologickém parku (na základě nájemní smlouvy) 
– rozsah a charakteristika služeb poskytovaných těmto firmám jsou identické jako u 
předchozího indikátoru.   

 

Počet rychle rostoucích firem (gazel) z celkového počtu firem, které prošly inkubací – 30 % 
(viz výše) – DOČASNĚ NESLEDOVANÝ  

Popis nastavení indikátoru: rychle rostoucími firmami (gazelami) rozumíme úspěšně 

inkubované firmy, které jsou stále aktivní 3 roky od založení (viz výše) a roste jim meziročně 

obrat minimálně o 30 %. Z celkového cílového počtu firem u přechozího indikátoru se na 

základě empirických zjištění počítá, že přibližně 30 % těchto firem by mohlo zaznamenat 

rychlý růst a mohly by se stát předmětem zájmu venture kapitálových investic pro jejich další 

expanzi.  

Vyhodnocení indikátoru: 

Vyhodnocení tohoto indikátoru není v této chvíli možné, protože inkubátory tato data 

nesledují. V rámci vyhodnocení byla získána pouze dílčí data, která nejsou pro komplexní 

vyhodnocení indikátoru dostatečná. Indikátor byl v souladu se závěry jednání pracovní 

skupiny k indikátorům 29.11.2016 přesunut do skupiny indikátorů, které momentálně 

nebudou sledovány, ale je vhodné je sledovat v budoucnu. 

 

 

  



 

 

 

Podíl absolventů VŠ zahajujících podnikání / podnikajících z celkového počtu absolventů 
(bude počítáno ke 2. výročí dokončení studia) – 15 %. – ZMĚNA INDIKÁTORU (viz níže)  

Popis nastavení indikátoru: z průzkumů na VŠB – Technické univerzitě Ostrava bylo zjištěno, 

že 37,5 % dotázaných studentů zvažuje po ukončení studia zahájit podnikání. Z dosavadních 

zkušeností vyplývá, že přibližně třetina těchto studentů po ukončení studia skutečně zahájí 

podnikání. V případě VŠP v rámci prezenčního studia již podniká cca 8 – 10 % studentů, u 

zbylých se z převážné většiny vzhledem k charakteru této VŠ počítá se zahájením podnikání 

po ukončení studia. Nicméně co se týče počtu studentů na obou zmíněných VŠ, je 

rozhodující „základnou“ pro stanovení výchozí hodnoty indikátoru situace na VŠB – 

Technické univerzitě Ostrava. V návaznosti na ni je stanovená cílová hodnota indikátoru 

reálná.  

Vyhodnocení indikátoru: 

VŠ s výjimkou VŠPP tento indikátor momentálně nesledují. VŠPP provedla šetření u 692 

absolventů a zjistila, že 8,7 % absolventů začalo podnikat po ukončení studia a 8 % 

absolventů uvedlo, že začalo podnikat již během studia.  

Vzhledem k obtížnosti získávání dat pro tento indikátor navrhujeme následující postup pro 

získávání dat při dalším vyhodnocování: vytvoření stručného dotazníku ve spolupráci s 

proděkany pro studijní záležitosti na následujících VŠ (VŠB-TUO, OSU, SLU, VŠPP), jejich 

distribuce (za pomoci pracovníků VŠ) mezi absolventy bakalářského a magisterského studia 

a vyhodnocení ze strany ARR. 

Vzhledem k tomu, že pro vyhodnocení indikátoru je obtížné získat relevantní data, byl s 

ohledem na závěry jednání pracovní skupiny dne 29.11.2016 zpracován návrh úpravy 

indikátoru: 

ZMĚNĚNÝ INDIKÁTOR: 

Indikátory s cílovou hodnotou (k dosažení do roku 2020):  

Podíl studentů VŠ (VŠB-TUO, OSU, SLU, VŠPP) podnikajících v průběhu studia v oboru 

relevantním ve vztahu k RIS3 MSK   

Pozn.: pro  vyhodnocení tohoto indikátoru budou využity externí analaytické služby. 

Počet nových zavedených finančních nástrojů návratného typu – 1 

Popis nastavení indikátoru: cílová hodnota vychází z momentálně se ustavující sítě 

regionálních business angelů (Moravia Seed), u níž se v příštích letech předpokládá 

postupná konsolidace a systémové řešení aktivit v oblasti investic rizikového kapitálu (equity) 

do začínajících inovativních firem (start-ups, spin-offs) např. prostřednictvím revolvingového 

fondu (pre-seed, seed, venture fáze), aj.  

Vyhodnocení indikátoru: 

Sdružení regionálních business angelů ustavilo v roce 2016 seedový fond poolového typu s 

názvem Moravia Seed Group, cílová hodnota indikátoru je tak naplněna.   



 

 

Specifický cíl A4: Zvýšení počtu výzkumných aktivit interdisciplinárního rozměru 

Indikátory s cílovou hodnotou (k dosažení do roku 2020):  

Počet identifikovaných interdisciplinárních výzkumných projektů: 30 – ZMĚNA INDIKÁTORU 
A CÍLOVÉ HODNOTY (viz níže) 

Popis nastavení indikátoru: mezioborové výzkumné projekty budou identifikovány na 

setkáních inovační platformy KlastrNet, kterých se budou účastnit manažeři i členové 

klastrových organizací z řad firem, univerzit a výzkumných ústavů (v závislosti na zvoleném 

tématu). Předpokládá se, že v rámci moderované diskuse by mohla být identifikována 

v průměru 2 – 3 témata na setkání. Plánovaný počet setkání od 2. pol. 2014 do roku 2020 je 

13, od toho se odvíjí stanovená cílová hodnota. 

Vyhodnocení indikátoru: 

Na základě diskuse se členy pracovní skupiny k indikátorům RIS3 MSK došlo ke zpřesnění 

definice interdisciplinárních výzkumných projektů – jedná se o projekty aplikovaného 

výzkumu a experimentálního vývoje kombinující znalosti z více oborů, jsou zároveň 

partnerské (jejich nositelem není pouze jeden subjekt) a jsou svým významem pro alespoň 

jednoho nositele z MSK klíčové/nosné (např. aspirují na inovace vyšších řádů, apod.). 

Většinou jsou to projekty financované z OP, TAČR, potažmo jiných dotačních programů. Do 

původního indikátoru zahrnujícího počet těchto projektů byla doplněna také finanční částka 

projektů. Bylo provedeno druhé šetření těchto projektů mezi výzkumnými a klastrovými 

organizacemi, jehož cílem bylo zaktualizovat původní hodnotu zjištěnou v roce 2014 a 

doplnit finanční objem. Při tomto šetření bylo za přecházející 3 roky 2014, 2015 a 2016 

identifikováno 77 plánovaných projektů za 1207 mil. Kč. Z tohoto důvodu došlo k úpravě 

cílové hodnoty počtu projektů u tohoto indikátoru (viz níže).  

ZMĚNĚNÝ INDIKÁTOR: 

Indikátory s cílovou hodnotou (k dosažení do roku 2020):  

Počet a finanční objem identifikovaných interdisciplinárních výzkumných projektů: 120,                        

1,6 mld. Kč 

 

Počet realizovaných interdisciplinárních výzkumných projektů: 12 – ZMĚNA INDIKÁTORU A 

CÍLOVÉ HODNOTY (viz níže) 

Popis nastavení indikátoru: z cílové hodnoty uvedené u předchozího indikátoru je 

usuzováno, že přibližně třetina těchto projektů vstoupí do fáze realizace.  

Vyhodnocení indikátoru: 

Tento indikátor navazuje na předchozí. Také u něj byl k počtu projektů doplněn finanční 

objem. V rámci výše uvedeného šetření k interdisciplinárním výzkumným projektům byly 

zjišťovány také momentálně realizované projekty (běžící a ukončené) za předchozí 3 roky  

 



 

 

 

2014, 2015 a 2016. Jedná se o 53 projektů za 611 mil. Kč. Došlo tak k úpravě cílové hodnoty 

počtu projektů u tohoto indikátoru.  

ZMĚNENÝ INDIKÁTOR: 

Indikátory s cílovou hodnotou (k dosažení do roku 2020):  

Počet a finanční objem realizovaných interdisciplinárních výzkumných projektů: 75, 

900 mil. Kč 

Specifický cíl A5 Podpora přílivu investic v oblasti výzkumu, vývoje a inovací 

Indikátor s cílovou hodnotou (k dosažení do roku 2020):  

Objem získaných investic do výzkumné infrastruktury v privátním sektoru: 300 mil. Kč 

ZMĚNA INDIKÁTORU (viz níže) 

Popis nastavení indikátoru: vzhledem k dosavadním zkušenostem s intenzitou investování 

do výzkumně-vývojové infrastruktury v privátním sektoru (např. dotace poskytnutá pro firmy 

v MSK z OPPI Potenciál za období 2007-2013 dosáhla částky 800 mil. Kč, avšak vč. 

mzdových nákladů, od 7/2012 byla v rámci novely zákona o investičních pobídkách 

rozšířena podpora i na technologická centra) a ve vztahu k plánované podpoře výzkumných 

center podnikatelských subjektů v rámci OPPIK (zejména však výzkumných aktivit jako 

takových v těchto centrech, o investice se bude jednat v menší míře) a posílení podpory 

technologických center v připravované změně zákona o investičních pobídkách se uvedená 

cílová hodnota jeví jako reálná.  

Vyhodnocení indikátoru: 

V letech 2012 až 2015 bylo v rámci programu Potenciál (OPPI) v MSK proplaceno 591 mil. 

Kč na výzkumně-vývojové kapacity firem, přičemž se jedná o celkovou částku, tedy včetně 

zahrnutí mzdových nákladů. V jednotlivých letech bylo čerpání následující: 2012 proplaceno 

53,8 mil. Kč, 2013 proplaceno 45,6 mil. Kč, 2014 proplaceno 114,3 mil. Kč a v roce 2015 

proplaceno 377,2 mil. Kč. Co se týče investičních pobídek, pak v MSK nebyl v rámci 

investičních pobídek realizován žádný projekt na technologická centra. Původní cílová 

hodnota tohoto indikátoru 300 mil. Kč byla příliš nízká. V rámci vyhodnocení je však důležité 

konstatovat, že cílová hodnota nezahrnovala mzdové náklady, na rozdíl od celkových 

proplacených výdajů (591 mil. Kč) v programu Potenciál, do nichž jsou mzdové náklady 

zahrnuty. Při dalším vyhodnocení investic do výzkumné infrastruktury v privátním sektoru 

MSK bude sledován program Potenciál (OPPIK) vč. mzdových nákladů, přičemž do cílové 

hodnoty nebudou oproti původnímu nastavení indikátoru zahrnuty udělené investiční 

pobídky.   

ZMĚNĚNÝ INDIKÁTOR: 

Indikátor s cílovou hodnotou (k dosažení do roku 2020):  

Objem získaných investic do výzkumné infrastruktury v privátním sektoru: 8 % do MSK 

z celkové alokace na program Potenciál (OPPIK)  



 

 

 

1.2 Horizontální prioritní oblast B – LIDSKÉ ZDROJE 

Strategický cíl: Zvýšení technických a netechnických kompetencí výzkumných 

pracovníků znalostních institucí a firem pro potřeby aplikovaného výzkumu 

a experimentálního vývoje 

Indikátor s cílovou hodnotou (k dosažení do roku 2020):  

Poměrový úvazek zapojení do projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje 
pro potřeby podnikového sektoru na jednoho výzkumného pracovníka výzkumné organizace 
– dosažení dvojnásobku současné hodnoty (2014) - ZMĚNA INDIKÁTORU (viz níže)  

Popis nastavení indikátoru: momentální poměrový úvazek zapojení výzkumných pracovníků 

do projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje pro potřeby podnikového 

sektoru je přibližně 0,2 člověkoměsíce (počítáno za 5 výzkumných organizací – VŠB, OSU, 

ÚGAV, MMV, FNO). Pro rok 2020 je plánováno dosažení dvojnásobné hodnoty (tj. 0,4 

člověkoměsíce), přičemž tento cíl je vyjádřením všeobecné potřeby zvyšování podílu 

aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ve výzkumných organizacích. Vzhledem 

k plánovanému postupnému upřednostňování tohoto typu výzkumu a vývoje 

v připravovaných výzvách operačních, českých státních i komunitárních programů EU by 

měla být výše uvedená cílová hodnota dosažitelná.   

Vyhodnocení indikátoru: daný indikátor není možné sledovat, protože se u výzkumných 

pracovníků nesleduje výše úvazku zapojení do projektů aplikovaného výzkumu 

a experimentálního vývoje pro potřeby podnikového sektoru. Z tohoto důvodu byl tento 

indikátor odstraněn a nahrazen indikátorem ze specifického cíle B2.  

ZMĚNĚNÝ INDIKÁTOR: 

Počet výzkumných pracovníků a kvalifikovaných obslužných pracovníků univerzit, 

výzkumných ústavů zapojených do projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního 

vývoje – 450 

Popis nastavení indikátoru: uvedená cílová hodnota je stanovena za 6 hlavních výzkumných 

organizací v MSK (VŠB, OSU, SLU, FNO, ÚGAV, MMV). Minimálně 35 % z celkového počtu 

výzkumných, kvalifikovaných obslužných pracovníků a Ph.D. studentů za uvedených 

6 organizací by se mělo v období 2014-2020 zapojit (počítáno na hlavu – headcount) 

alespoň do jednoho projektu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje. 

Vyhodnocení změněného indikátoru: 

vyhodnocení tohoto ukazatele bylo provedeno za období 2014 a 2015. V roce 2014 vykázaly 

organizace počet pracovníků zapojených do aplikovaného výzkumu a experimentálního 

vývoje celkem 146 výzkumných pracovníků z toho byli 4 Ph.D. studenti (MMV, ÚGAV a  OU).  

Za rok 2015 uvedly požadované informace 4 výzkumné organizace (FNO, MMV,  ÚGAV 

a SLU). Celkový počet pracovníků byl evidován 171, z toho 52 tvořili Ph.D. studenti 

a pracovníci zaměstnáni v dané organizaci na dohodu. Za daná období se prozatím 

nepodařilo získat data od VŠB-TUO.   



 

 

 

Specifický cíl B1: Zvýšení odborných kompetencí lidských zdrojů o znalostní 

ekonomice 

Indikátory s cílovou hodnotou (k dosažení do roku 2020): 

Počet vzdělávacích akcí – 30 – ZMĚNA INDIKÁTORU (viz níže) 

Popis nastavení indikátoru: cílová hodnota tohoto indikátoru vychází z dosavadních 

zkušeností s četností a tématy vzdělávacích seminářů a workshopů zaměřených na oblast 

znalostní ekonomiky (s důrazem na oblast VaVaI a technického vzdělávání pracovníků firem) 

pořádaných několika subjekty v MSK (ARR, VŠB, aj.). Uvedená cílová hodnota vyjadřuje 

počet témat vzdělávání (1 vzdělávání = 1 téma). 

Vyhodnocení indikátoru: 

V období od roku 2012 do roku 2015 bylo sledovanými subjekty (CPI, STEEL-IT, ARR, BIC, 

CI, KHK, Impact Hub Ostrava) v Moravskoslezském kraji zrealizováno celkem 224 

vzdělávacích akcí zaměřených na oblast znalostní ekonomiky. Cílová hodnota do roku 2020 

ve výši 30 je výrazně překročena. Důvodem tohoto překročení je skutečnost, že cílová 

hodnota byla původně stanovena pro vzdělávací témata (1 vzdělávací téma = 1 vzdělávací 

akce). V rámci vyhodnocení však byla získána data o počtu vzdělávacích akcí. Témata se 

tedy v rámci uvedeného počtu vzdělávacích akcí mohou opakovat. Nebyla tedy dodržena 

linka vzdělávací téma = vzdělávací akce. Důvodem pro sledování akcí, nikoliv témat, jak bylo 

původně nastaveno, je, že by musely být definovány kategorie témat, které by měly být 

sledovány. Definování těchto kategorií by vzhledem k širokému tematickému záběru 

pořádaných akcí bylo obtížné a nezvýšilo by příliš vypovídací hodnotu, jelikož některé z akcí 

se můžou věnovat více tématům zároveň, apod.   

Počet proškolených účastníků – 300 – ZMĚNA INDIKÁTORU (viz níže) 

Popis nastavení indikátoru: tento indikátor navazuje na předchozí indikátor, přičemž se 

vzhledem ke specifičnosti popsaných témat počítá v průměru s 10 účastníky na jedno 

vzdělávání (hlavní cílovou skupinou jsou manažeři a výzkumní pracovníci malých a středních 

podniků, případně manažeři klastrových organizací a podnikatelských inkubátorů).  

Vyhodnocení indikátoru: 

V letech 2012 až 2015 bylo v rámci 224 vzdělávacích akcí uvedených v předchozím 

indikátoru proškoleno 6 543 účastníků. Cílová hodnota indikátoru do roku 2020 nastavená na 

300 účastníků již byla výrazně překročena. Toto výrazné převýšení je spojeno se změnou 

sledovaných dat v předchozím indikátoru, kdy byly sledovány vzdělávací akce, nikoliv 

témata, jak bylo původně myšleno. Logicky se tak jedná také o vyšší počet účastníků. 

Vzhledem k tomu, že uvedené indikátory dle závěrů pracovní skupiny ze dne 29.11.2016 

nevypovídají o zvýšení odborných kompetencí lidských zdrojů o znalostní ekonomice byl na 

doporučení členů této pracovní skupiny zpracován návrh nového indikátoru (viz níže). 

ZMĚNĚNÝ INDIKÁTOR: 

Indikátory s cílovou hodnotou (k dosažení do roku 2020): 



 

 

Akce/události tematicky spojené s RIS3 MSK, které svým charakterem přispívají k podpoře 

inovačního systému 

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

výzkumu a vývoji 

Indikátory s cílovou hodnotou (k dosažení do roku 2020): ZMĚNA INDIKÁTORU - byl 

přesunut na pozici indikátoru, který hodnotí naplnění strategického cíle B (viz výše): Zvýšení 

technických a netechnických kompetencí výzkumných pracovníků znalostních institucí a 

firem pro potřeby aplikovaného a experimentálního vývoje. Původní indikátor, hodnotící tento 

strategický cíl byl odstraněn ze soustavy indikátorů a nebude nadále sledován.  

Počet výzkumných pracovníků firem, univerzit, výzkumných ústavů a Ph.D. studentů 

účastnících se vzdělávacích projektů pro rozvoj měkkých a tvrdých dovedností: 500 – 

ZMĚNA INDIKÁTORU (viz níže) 

Popis nastavení indikátoru: vzhledem k poměrně velkému množství prostředků z ESF na 

vzdělávání v současném programovém období 2014-2020 (zejména v rámci OPVVV) se 

počítá s dalším pokračováním vzdělávání výzkumných pracovníků firem, univerzit, 

výzkumných ústavů a Ph.D. studentů v měkkých (komunikační, manažerské dovednosti) a i 

tvrdých (marketingové, jazykové dovednosti) kompetencích. Pro tuto specifickou cílovou 

skupinu budou pořádány specializované kursy na uvedená témata, přičemž se předpokládá 

účast přibližně 500 účastníků (z 5 hlavních výzkumných organizací – VŠB, OSU, MMV, FNO, 

ÚGAV; technologických MSP, příp. také velkých firem), přičemž ve vztahu k předchozímu 

indikátoru by se mělo jednat o pracovníky, kteří se účastní / hodlají účastnit projektů 

aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje.  

Vyhodnocení indikátoru: 

v roce 2015 docházelo k dočerpání prostředků z ESF, které byly použity na financování 

vzdělávacích aktivit výzkumných pracovníků firem, univerzit, výzkumných ústavů a Ph.D. 

studentů. Během tohoto roku bylo celkem proškoleno 450 zaměstnanců. U tohoto ukazatele 

se předpokládá další nárůst vzhledem k velkému množství finančních prostředků, které 

budou poskytnuty v současném programovém období 2014 - 2020 z OPVVV. Dosažení 

stanovené hodnoty pro rok 2020 je reálné. 

Na základě závěrů ze setkání pracovní skupiny ze dne 29. 11. 2016 byl původní indikátor 

upraven:  

ZMĚNĚNÝ INDIKÁTOR: 

Indikátory s cílovou hodnotou (k dosažení do roku 2020):  

Vzdělávací/specializované kurzy tematicky zaměřené na rozvoj odborných dovedností 

výzkumných pracovníků z univerzit a dalších výzkumných organizací 

Popis nastavení indikátoru:  

Jednotlivé organizace budou požádány o poskytnutí nejdůležitějších témat odborných kurzů, 

kterých se výzkumní pracovníci ve sledovaném období účastnili. Uvedená témata budou 



 

 

posuzována ve vztahu k naplňování cílů RIS3 MSK. (např. získání nových poznatků, které 

jsou v souladu s nejmodernějšími technologickými trendy a které budou užitečné pro další 

výzkumnou činnost apod.). Přínos nebude v rámci vyhodnocení kvantifikován, bude pouze 

stručně slovně okomentován. 

 

Počet Ph.D. studentů a talentovaných magisterských studentů účastnících se stáží na VaV 

projektech ve firmách: 70 

Popis nastavení indikátoru: cílová hodnota tohoto indikátoru vychází z úzkého okruhu 

technologicky orientovaných firem (velké firmy i MSP; cca 10 firem), u kterých by stáže na 

VaV projektech byly možné. Při jejím stanovení bylo kalkulováno v průměru s 2 studenty na 

firmu ročně, a to na nepravidelné bázi (tento typ stáže nemusí v některých firmách probíhat 

každý rok) v období nadcházejících 6 let.   

Vyhodnocení indikátoru:  

Tento indikátor nebyl prozatím vyhodnocen, protože informace pro vyhodnocení jsou ve fázi 

sběru, který probíhá formou terénních šetření ve firmách, které vykonávají inovační aktivity 

na území Moravskoslezského kraje. Na základě získaných poznatků bude tento ukazatel 

v rámci dalšího monitoringu naplňování cílů RIS3 vyhodnocen. 

 

Specifický cíl B3: Zvýšení mobility lidských zdrojů ze zahraničních znalostních 

institucí a firem do MSK 

Indikátory s cílovou hodnotou (k dosažení do roku 2020): 

Počet zahraničních výzkumných pracovníků a kvalifikovaných obslužných pracovníků ve 

výzkumných organizacích v MSK – 220 (s pobytem po dobu min. 3 měsíců) ZMĚNA 

INDIKÁTORU (viz níže) 

Popis nastavení indikátoru: ve vztahu k připravované podpoře mobilit zahraničních 

výzkumných a kvalifikovaných obslužných pracovníků v rámci OPVVV a také vzhledem 

k reálné potřebě stávajících výzkumných center v MSK podpořených z OPVaVpI získávat 

a využívat znalosti zahraničních odborníků se počítá v průměru se 7 zahraničními pracovníky 

na 1 z 6 stávajících výzkumných center ročně (za období 2016-2020, ve kterém bude 

docházet k financování pobytů zahraničních pracovníků).  

Vyhodnocení indikátoru: 

V roce 2014 pracovalo ve výzkumných organizacích a na univerzitních pracovištích v MSK 

celkem 256 zahraničních výzkumných pracovníků z toho 46 % tvořili kvalifikovaní obslužní 

pracovníci. V roce 2015 došlo k nárůstu počtu zahraničních zaměstnanců na 287 a podíl 

obslužných pracovníků byl 51 %., z tohoto důvodu byla cílová hodnota pro rok 2020 

navýšena na 1 000 pracovníků. Kromě toho byl z podmínek odstraněn požadavek na dobu 

pobytu zahraničních pracovníků min. 3 měsíce. Popis indikátoru byl doplněn o definici pozice 

obslužného pracovníka ve výzkumné organizaci. 



 

 

 

V daném indikátoru se za kvalifikovaného obslužného pracovníka ve výzkumné organizaci 

považuje technický pracovník pro výzkum a vývoj (neakademický pracovník), který vykonává 

tyto aktivity: provádí samostatné odborné práce s laboratorními technickými přístroji bez 

odborného dohledu, zajišťuje chod laboratorních technických přístrojů po provozní stránce, 

obsluhu a uživatelskou kontrolu, podílí se na vývoji a zhotovení laboratorních přístrojů nebo 

jejich doplňků a zavádění nových metod. Na univerzitách se jedná o vědeckého 

neakademického pracovníka. 

ZMĚNĚNÝ INDIKÁTOR 

Indikátory s cílovou hodnotou (k dosažení do roku 2020): 

Počet zahraničních výzkumných pracovníků a kvalifikovaných obslužných pracovníků ve 

výzkumných organizacích v MSK – 1000  

 

Počet zahraničních výzkumných pracovníků a kvalifikovaných obslužných pracovníků ve 

firmách v MSK: 90  

Popis nastavení indikátoru: v rámci plánované finanční podpory přílivu zahraničních 

odborníků do firem v MSK se počítá především se zájmem ze strany velkých podniků 

(českých i zahraničních), v omezené míře také ze strany technologických MSP sídlících 

v MSK (cca 10 podniků). Za období 2016-2020, ve kterém bude docházet k poskytování 

finanční podpory na pobyt zahraničních výzkumných a kvalifikovaných obslužných 

pracovníků se předpokládá v průměru pobyt 2 pracovníků na jednu firmu ročně.  

Vyhodnocení indikátoru: 

Tento indikátor nebyl prozatím vyhodnocen, protože informace pro vyhodnocení jsou ve fázi 

sběru, který probíhá formou terénních šetření ve firmách, které vykonávají inovační aktivity 

na území Moravskoslezského kraje. Na základě získaných poznatků bude tento ukazatel 

v rámci dalšího monitoringu naplňování cílů RIS3 vyhodnocen. 

 

Specifický cíl B4: Zvýšení počtu absolventů technických oborů a identifikace 

technických talentů 

Indikátory s cílovou hodnotou (k dosažení do roku 2020): 

Počet absolventů technických oborů ze středních a vysokých škol uplatněných v podnicích 

v MSK – navýšení o 15 % oproti současnému stavu (rok 2013) ZMĚNA INDIKÁTORU (viz 

níže) 

Popis nastavení indikátoru: s čím dále tím větším důrazem na motivaci žáků ZŠ a studentů 

SŠ ke studiu technických oborů lze předpokládat nárůst nabídky absolventů technických 

oborů o 15 %. Tato cílová hodnota vychází z možných dopadů připravovaného strategického 

projektu na podporu technického vzdělávání a práci s talenty a také z reálných možností 

současného demografického vývoje. V rámci propagandy technického vzdělávání je nutné  



 

 

 

také motivovat zejména studenty technických oborů VŠB, částečně také studenty 

technických SŠ k setrvání v MSK po ukončení studia (v současné době 30 % absolventů 

VŠB odchází z kraje, u absolventů SŠ je to méně, cca 20 %). Tím samozřejmě také vzroste 

nabídka technické pracovní síly pro firmy v MSK. 

Vyhodnocení indikátoru: 

Ukazatel počet absolventů technických oborů ze středních a vysokých veřejných škol v MSK 

mezi léty 2014 – 2015 zaznamenal pokles. Celkový počet absolventů na středních 

technických školách byl 4 259 v roce 2014 a v dalším roce byl 3 875. Mezi léty 2013/2014 

došlo k poklesu absolventů o 5 % a v následujícím období byl pokles o 9 %. Z hlediska typu 

SŠ má největší počet absolventů střední vzdělání s výučním listem obor Strojírenství 

a strojírenská výroba a to 734 za rok 2014, a 685 v následujícím roce. Z údajů vyplývá, že 

i u tohoto oboru, o který měli studenti doposud největší zájem, došlo k mírnému meziročnímu 

poklesu.  

V kategorii střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou je situace obdobná i zde došlo 

meziročně k poklesu celkového počtu absolventů o 11 % a 8 %. V této skupině je největší 

zájem o obor Informační technologie, kde je v průměru 513 absolventů za poslední dva 

sledované roky (2014-2015). Ovšem i u tohoto oboru musíme konstatovat, že došlo 

k mírnému poklesu a to o 4 % oproti roku 2014. Tento negativní trend může být způsoben 

demografickým poklesem obyvatel ve věkové kategorii 15 - 18 let, který je zaznamenaný od 

roku 2009. 

Dle stanovených prognóz lze pro následující období očekávat relativně konstantní vývoj; od 

roku 2018 je odhadována mírná vzrůstající tendence a v roce 2025 by se hodnoty měly 

přiblížit hodnotám z roku 2011 - tedy cca 52 tisíc.  

Vývoj počtu absolventů na veřejných vysokých školách v MSK byl hodnocen pouze u Vysoké 

školy báňské -TU, která je jediná technicky zaměřena univerzita v kraji. Hodnocení se týkalo 

pouze šesti technických fakult: Strojní, Stavební, Hornicko-geologická, Metalurgie 

a materiálové inženýrství, Elektrotechniky a informatiky a Bezpečnostního inženýrství. Počet 

absolventů má od roku 2013 klesající tendenci. Celkový počet absolventů na těchto fakultách 

byl 1 589 v roce 2014 a v následujícím roce došlo k mírnému poklesu na 1 551. 

V bakalářském i magisterském (navazujícím) studijním programu byl na všech sledovaných 

fakultách zaznamenán mírný pokles absolventů. V doktorském studijním programu došlo 

k mírnému nárůstu počtu absolventů pouze na Fakultě metalurgie a materiálového 

inženýrství z 16 na 26 absolventů.  

Stejně jako u SŚ můžeme konstatovat, že pokles počtu absolventů může být ovlivněn 

demografickým vývojem. Predikce demografického vývoje počtu obyvatel 

v Moravskoslezském kraji, v dané věkové hranici potenciálních zájemců o vysokoškolské 

vzdělání očekává, že do roku 2019 bude docházet k poklesu obyvatel, ovšem od roku 2020 

opět dojde k navýšení počtu obyvatel, což by mohlo ovlivnit současný trend.   Vzhledem 

ke zvyšující se poptávce po absolventech technických oborů ze SŠ a VŠ na trhu práce 

v MSK, je zapotřebí zvýšit motivaci studentů po těchto oborech. Dále je vhodné podpořit 

aktivity, které povedou ke zvýšení spolupráce soukromého sektoru se vzdělávacími 

organizacemi v kraji.  



 

 

 

 

Na základě získaných údajů a předpokládaného vývoje tohoto ukazatele byla původní cílová 

hodnota indikátorů snížena z 15 % na 5 %. 

Na základě výsledků jednání pracovní skupiny ze dne 29. 11. 2016 bylo navrženo, že u 

daného ukazatele se nebude sledovat vývoj počtu absolventů SŠ a VŠ, ale bude se hodnotit 

podíl počtu absolventů odborného vzdělání k celkovému počtu absolventů.  

Dále bylo navrženo, že daný ukazatel bude rozdělen na dva indikátory a to: 

ZMĚNĚNÝ INDIKÁTOR: 

Indikátory s cílovou hodnotou (k dosažení do roku 2020): 

Poměr počtu absolventů technických a přírodovědných oborů k celkovému počtu absolventů 

na středních školách v MSK – navýšení poměru technických a přírodovědných absolventů o 

5 % oproti současnému stavu (rok 2013) 

Popis nastavení indikátoru: s větším důrazem na motivaci žáků ZŠ a studentů SŠ ke studiu 

technických a přírodovědných oborů prostřednictvím řady projektových a propagačních 

aktivit k tomuto tématu a na základě reálných možností současného demografického vývoje 

lze předpokládat nárůst poměru absolventů technických a přírodovědných oborů o 5 % vůči 

celkovému počtu absolventů. U přírodovědných oborů je v současné době zvýšená poptávka 

na trhu po zdravotnických pracovnících, kterých je na trhu nedostatek. Z tohoto důvodu 

dochází k větší propagaci i těchto oborů. Absolventy SŠ je také zapotřebí motivovat k 

setrvání v MSK po ukončení studia. 

Vyhodnocení změněného indikátoru: 

Vzhledem k dostupnosti tzv. tvrdých dat mohl být po úpravě daný indikátor vyhodnocen. 

Ukazatel hodnotící celkový počet absolventů technických a přírodovědných oborů na 

středních školách v MSK mezi léty 2014 – 2015 zaznamenal pokles. Celkový počet 

absolventů na středních školách ukončených maturitní zkouškou v MSK byl v roce 2014 dle 

výroční zprávy MSK ve výši 9 303. V následujícím období došlo k poklesu celkového poštu 

SŠ absolventů na 7 932. Počet absolventů technických a přírodovědných oborů zaznamenal 

rovněž pokles mezi léty 2014 a 2015 o 1 598 absolventů. V roce 2014 byl počet 4 259 

a v dalším roce byl 3 875. Ovšem při výpočtu poměru absolventů technických a 

přírodovědných oborů k celkovému počtu absolventů musíme konstatovat, že v roce 2014 

byl poměr menší (23,5 %) než v roce 2015 (24 %).  Z toho vyplývá, že i když klesá celkový 

počet absolventů, podíl absolventů technických oborů neklesá, což můžeme považovat za 

pozitivní trend. 

 

Poměr počtu absolventů technických a přírodovědných oborů k celkovému počtu absolventů 

na vysokých školách v MSK - navýšení o 5 % oproti současnému stavu (rok 2013). 

Popis nastavení indikátoru: s větším důrazem na motivaci absolventů SŠ ke studiu 

technických a přírodovědných oborů lze předpokládat nárůst poměru absolventů technických  



 

 

 

a přírodovědných oborů o 5 % vůči celkovému počtu absolventů. V rámci propagace 

technického a přírodovědného vzdělávání je nutné také motivovat studenty těchto oborů k 

setrvání v MSK po ukončení studia, tím pádem také vzroste nabídka pracovní síly pro firmy i 

další organizace v MSK. 

Vyhodnocení změněného indikátoru: 

Vývoj počtu absolventů na vysokých školách v MSK byl hodnocen pouze u veřejných 

vysokých škol, které v kraji působí. Jedná se o Vysokou školu Báňskou – Technickou 

univerzitu v Ostravě, Slezskou univerzitu v Opavě a Ostravskou univerzitu. Stejně jako u SŠ 

vzdělání došlo u terciálního vzdělání k poklesu počtu absolventů ve sledovaném období 

2014-2015 o 9 %. V roce 2014 byl celkový počet absolventů 9 044 a v následujícím roce 8 

219. K poklesu došlo také u počtu absolventů na technických a přírodovědných fakultách ze 

4 431 na 4 160. Při výpočtu poměru počtu absolventů technických a přírodovědných oborů k 

celkovému počtu absolventů na univerzitách došlo i zde k navýšení poměru ze 49 % na 51 

%. Ze sledovaných fakult byl zaznamenán největší pokles absolventů na Přírodovědecké 

fakultě Ostravské univerzity, kde byl meziroční pokles o 100 absolventů. Stejně jako u SŚ 

můžeme konstatovat, že pokles počtu absolventů může být ovlivněn demografickým 

vývojem. Predikce demografického vývoje počtu obyvatel v Moravskoslezském kraji, v dané 

věkové hranici potenciálních zájemců o vysokoškolské vzdělání očekává, že do roku 2019 

bude docházet k poklesu obyvatel, ovšem od roku 2020 opět dojde k navýšení počtu 

obyvatel, což by mohlo ovlivnit současný trend. Vzhledem ke zvyšující se poptávce po 

absolventech technických, ale i přírodovědných oborů z  VŠ na trhu práce v MSK, je 

zapotřebí zvýšit motivaci studentů po těchto oborech. Dále je vhodné podpořit aktivity, které 

povedou ke zvýšení spolupráce soukromého sektoru se vzdělávacími organizacemi v kraji. 

 

Podíl ZŠ a SŠ se zavedeným systémem identifikace přirozeného nadání – 30 % z celkového 

počtu v MSK – ZMĚNA INDIKÁTORU (viz níže) 

Popis nastavení indikátoru: v současné době v podstatě není zaveden konsolidovaný systém 

identifikace přirozeného nadání na ZŠ a SŠ v MSK. V případě, že je na základě 

subjektivního uvážení pedagoga identifikován talentovaný žák/student, může být pro něj 

připraven individuální vzdělávací program, jedná se však o velmi výjimečné situace. V rámci 

zmíněného strategického projektu na podporu technického vzdělávání a práce s talenty bude 

navržen konsolidovaný systém identifikace přirozeného nadání a předpokládá se, že by měl 

být zaveden alespoň u 30 % ZŠ a SŠ v MSK. 

Podíl ZŠ a SŠ se zavedeným programem pro rozvoj přirozeného nadání – 30 % z celkového 

počtu v MSK - ZMĚNA INDIKÁTORU (viz níže) 

Popis nastavení indikátoru: tento indikátor úzce souvisí s indikátorem předchozím. Chybí-li 

na ZŠ a SŠ v MSK konsolidovaný systém identifikace přirozeného nadání, chybí také 

návazný program pro rozvoj přirozeného nadání (jak již bylo zmíněno výše – pro talentované 

žáky/studenty může být připraven individuální vzdělávací program, jehož složení vychází 

vesměs pouze z možností jedné konkrétní školy a není sestaven na základě 

metodologických principů, které by systémově definovaly jeho obsah). I v tomto případě se 



 

 

předpokládá, že by v rámci strategického projektu pro rozvoj technického vzdělávání a práci 

s talenty byl připraven komplexní program rozvoje přirozeného nadání využitelný v různých 

modifikacích pro ZŠ a SŠ, který by byl do roku 2020 zaveden alespoň u 30 % ZŠ a SŠ 

v MSK.  

Počet osob zapojených do vysoce individualizovaných programů na rozvoj jedinců 

s mimořádným talentem – 50 - ZMĚNA INDIKÁTORU (viz níže) 

Popis nastavení indikátoru: v návaznosti na výše uvedené indikátory obsahující zavedení 

systémových přístupů identifikace a rozvoje přirozeného nadání u žáků ZŠ a studentů SŠ se 

předpokládá, že bude identifikováno a posléze podpořeno 50 žáků/studentů s mimořádným 

talentem.  

Vyhodnocení indikátorů (souhrnně za všechny 3 výše uvedené): 

Vzhledem k tomu, že doposud neexistuje žádný ucelený systém identifikace přirozeného 

nadání, ani na národní (s výjimkou formující se sítě podpory nadání, která je teprve 

v začátcích), ani na regionální úrovni, je téměř nemožné najít věrohodné statistiky týkající se 

uvedených indikátorů.   

V rámci vyhodnocování bylo tedy provedeno pouze pilotní šetření v několika školách v MSK 

a proběhla konzultace a jednání s odborníky v oblasti podpory nadání. Bylo zjištěno, že 

v MSK jsou MŠ, ZŠ a SŠ, které se nějakým způsobem věnují identifikaci a podpoře 

nadání/talentu. Dle informací získaných od odborníků dlouhodobě se pohybujících v oblasti 

nadání/talentu v Moravskoslezském kraji a dle komunikace se zástupci těchto škol se jedná 

o tyto školy (MŠ, ZŠ, SŠ).  

1. Osmička – Základní škola, Československé armády 570, Frýdek-Místek;  
2. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace;  
3. ZŠ Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace;  
4. Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace;  
5. Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace;  
6. Základní škola Porubská 832;  
7. Základní škola Odry, Komenského 6, příspěvková organizace;  
8. PORG - gymnázium a základní škola o.p.s.  Ostrava;  
9. Mateřské školy Kopřivnice, okres Nový Jičín, příspěvková organizace, ul. Krátká 

1105. 

Jak vyplývá z výše uvedených závěrů, původně nastavené indikátory není možné sledovat, a 

proto byly indikátory zjednodušeny a sloučeny do jednoho (viz níže).  

ZMĚNĚNÝ INDIKÁTOR: 

Indikátory s cílovou hodnotou (k dosažení do roku 2020): 

Počet ZŠ a SŠ v MSK, které se věnují podpoře talentu/nadání - 50 z celkového počtu v MSK 

Popis nastavení indikátoru: 

Indikátor představuje počet škol, které se věnují podpoře talentu, nadání či mimořádného 

nadání a splňují následující kritéria:  

http://www.msmt.cz/mladez/talentovana-mladez


 

 

a) systém podpory nadání je součástí strategického plánování školy (je zakotven 
v nějakém dokumentu – školní vzdělávací program, koncepce rozvoje školy, výroční 
zprávy, hodnocení školy, plán personálního/profesního rozvoje školy, v jiných 
plánovacích dokumentech) 

b) probíhá identifikace talentovaných/nadaných/mimořádně nadaných (samostatně – 
vlastní systém nebo ve spolupráci s externími subjekty – PPP, ČŠI, NDIV, apod.)  

c) je poskytována podpora talentu/nadání/mimořádného nadání – např. odborně 
zájmové aktivity (kroužky), rozšířená výuka, soutěže, skupinová výuka nadaných 
žáků, odborné stáže, apod.  

d) probíhá podpora a vzdělávání pedagogů v oblasti podpory/práce s talentovanými, 
nadanými či mimořádně nadanými žáky, 

e) existující funkce garanta/koordinátora péče o nadané (školní psycholog, koordinátor 
ŠVP, školní speciální pedagog, příp. pedagogický pracovník pověřený koordinací 
péče o nadané – ředitel, učitel, zástupce ředitele, apod.) 

  



 

 

 

1.3 Horizontální prioritní oblast C – INTERNACIONALIZACE 

Strategický cíl: Posílení postavení MSK v mezinárodní tvorbě a výměně 

technologického know-how 

Indikátor s cílovou hodnotou (k dosažení do roku 2020): Technologická platební bilance MSK 

- dosažení vyrovnaného salda 

Popis nastavení indikátoru: v roce 2012 dosáhl vývoz technologických služeb z MSK do 

zahraničí hodnoty 2,802 mld. Kč, dovoz naopak činil 4,041 mld. Kč (jak u vývozu, tak dovozu 

byl zaznamenán v letech 2005-2012 rostoucí trend s několika zakolísáními v letech 2006, 

2008, 2010), tzn., že MSK má záporné saldo technologické platební bilance ve výši 1,239 

mld. Kč. Toto záporné saldo je způsobeno poměrně vysokými náklady na pořízení licenčních 

poplatků a ochranných známek, které firmy v MSK potřebují pro své vývojové a výrobní 

aktivity; u jiných dílčích oblastí (služby výpočetní techniky, VaV činnosti a technické služby) 

je saldo kraje aktivní. Lze předpokládat, že zvrátit negativní trend v oblasti pořizování 

a prodeje licencí a ochranných známek nebude reálné, na druhou stranu je možné 

dosáhnout dalšího zvýšení již aktivního salda zejména v případě VaV činností 

a souvisejících technických služeb. Zde se jedná zejména o služby v oblasti smluvního 

výzkumu, přičemž zvýšení tržeb za tyto služby bude podmíněno dalším zvyšováním know-

how v podnicích i veřejných výzkumných organizacích včetně průběžné modernizace 

existující výzkumné infrastruktury a budováním nové na základě reálných potřeb 

regionálního a zahraničního průmyslu. Zvyšování know-how za účelem uspokojit potřeby 

zahraničních klientů bude nutné zejména pomocí zvýšení účasti v mezinárodních projektech 

kolaborativního výzkumu (v rámci programů Horizont 2020, Eureka, Eurostars, aj.), které 

umožní absorbovat know-how zahraničních partnerů a zároveň lépe pochopit zmíněné 

potřeby zahraničních zákazníků. Za všech těchto předpokladů je dosažení vyrovnané 

technologické platební bilance v roce 2020 reálné.  

Vyhodnocení indikátoru: 

Technologická platební bilance (dále jen TBP z anglického Technology Balance of Payment) 

umožňuje měření intenzity a rozsahu šíření výsledků výzkumu a vývoje (VaV) 

prostřednictvím mezinárodního obchodu. TBP zahrnuje údaje o technologických platbách z 

dané země do zahraničí a o technologických příjmech ze zahraničí do dané země. 

Vývoz technologických služeb z Moravskoslezského kraje do zahraničí dosáhl v roce 2014 

hodnoty 3,28 mld. Kč, což představuje nárůst oproti výchozí hodnotě o 0,48 mld. Kč. Mezi 

léty 2013 - 2014 došlo u tohoto ukazatele k mírnému poklesu o 2 %. Nejvyšší příjmy jsou z 

oblasti počítačových služeb a to ve výši 2,6 mld. Kč. 

Stejný trend byl zaznamenán u dovozu technologických služeb, který sice v roce 2014 

vykázal hodnotu 3,42 mld. Kč, která je oproti výchozímu údaji o 12 % vyšší, ovšem oproti 

roku 2013 vykázal pokles ve výši 14 %. Nejvyšší výdaje jsou v oblasti počítačových služeb 

(1,55 mld. Kč) a licenčních poplatků (1,23 mld. Kč). 

TBP  vykazuje záporné saldo ve výši 0,135 mld. Kč, což je výrazné zlepšení oproti výchozí 

hodnotě z roku 2012. Cílová hodnota ukazatele zůstává nezměněna. 



 

 

 

Specifický cíl C1: Zvýšení intenzity navazování mezinárodních kontaktů a účasti 

v mezinárodních iniciativách a projektech VaV 

Indikátory s cílovou hodnotou (k dosažení do roku 2020): 

Objem čerpání komunitárních programů EU pro podporu mezinárodní spolupráce ve VaV 
(Horizont 2020, Eureka, Eurostars): 250 mil. Kč 

Popis nastavení indikátoru: ze Sedmého rámcového programu Evropské komise pro výzkum 
a vývoj bylo v období 2007-2013 vyčerpáno subjekty z MSK celkem 125 mil. Kč, z programů 
Eureka a Eurostars to bylo 45 mil. Kč, tzn. celkem 170 mil. Kč. Vzhledem k většímu množství 
disponibilních finančních prostředků a častěji vypisovaným výzvám v programu Horizont 
2020, pokračování programů Eureka a Eurostars, a celkově větší koncentraci na zapojování 
subjektů z MSK do mezinárodní výzkumné spolupráce v rámci RIS3 MSK (např. 
prostřednictvím Brokerage Events, inovačních tour, inovačních platforem) byla stanovena 
cílová hodnota 250 mil. Kč.  

Vyhodnocení indikátoru: 

Ze 7. rámcového programu Evropské komise pro výzkum a vývoj bylo pro období 2010 - 
2017 přiděleno k dočerpání prostředků z tohoto programu 45 mil. Kč 

Tento program byl od roku 2014 nahrazen novým programem Horizont 2020, ve kterém byly 
schváleny první projekty, a od roku 2015 začala první alokace finančních prostředků. 
Bohužel, nelze stanovit, kolik bylo v roce 2015 vyčerpáno finančních prostředků, protože lze 
získat pouze celkovou kontrahovanou částku na celé období projektu.  Pro období 2015 -
2018 bylo přiděleno 80,2 mil. Kč (přepočteno kurzem 27,03 Kč/EUR).  

Z programu Eureka bylo za období 2014 - 2015 alokováno celkem 31,02 mil. Kč a z 
programu  Eurostars 2,2 mil. Kč, což dohromady představuje 69 % z výchozí hodnoty, která 
byla 45 mil. Kč za období 2007-2013.   

Z výše uvedených údajů lze momentální trend považovat za pozitivní a naplnění cílové 
hodnoty tohoto indikátoru v roce 2020 by mělo být reálné. 

Počet podpořených výzkumných týmů výzkumných organizací v MSK účastnících se 
komunitárních programů EU pro podporu mezinárodní spolupráce ve VaV (Horizont 2020, 
Eureka): 50 

Popis nastavení indikátoru: za období 2007- 2013 bylo ze Sedmého rámcového programu 
Evropské komise pro výzkum a vývoj podpořeno 19 výzkumných týmů výzkumných 
organizací z MSK, z programu Eureka nebyl podpořen žádný výzkumný tým. Výše uvedená 
cílová hodnota 50 podpořených výzkumných týmů za období 2014-2020 vychází 
z předpokladu častějších výzev v programu Horizont 2020 i celkově většího množství 
vyčerpaných prostředků z tohoto programu oproti jeho předchůdci (viz předchozí indikátor). 
Zároveň bude kladen důraz na větší zapojení výzkumných organizací z MSK do programu 
Eureka (pomocí výše zmíněných aktivit RIS3 MSK – Brokerage Events, inovační tour, 
inovační platformy).  

Vyhodnocení indikátoru: 

Do 7. rámcového programu Evropské komise pro výzkum a vývoj bylo mezi léty 2010-2017 

zapojeno 22 výzkumných týmů ze MSK. Tento program byl od roku 2014 nahrazen novým 

programem Horizont 2020. V roce 2015 byly schváleny první projekty, zapojilo se 

11 výzkumných týmů ze MSK. Největší zastoupení v tomto mezinárodním  programu má  



 

 

 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (VŠB -TU), která je účastníkem v osmi 

projektech. Z programu Eureka bylo mezi léty 2014-2015 podpořeno ze MSK celkem 

14 výzkumných týmů. Z výše popsaného vývoje vyplývá, že cílová hodnota indikátoru by 

měla být dosažitelná. 

Specifický cíl C2: Zvyšování informovanosti malých a středních firem o trendech 

vývoje technologií a zahraničních trhů 

Indikátory s cílovou hodnotou (k dosažení do roku 2020): 

Počet zpracovaných foresightových studií k oblastem výzkumné specializace RIS3 MSK: 8 
(a jejich aktualizace) – ZMĚNA INDIKÁTORU (viz níže) 

Popis nastavení indikátoru: tento indikátor se váže k 8 oblastem výzkumné specializace RIS3 

MSK; ke každé z nich bude zpracována foresightová studie mapující technologické trendy 

a poptávku po nových technologiích na zahraničních trzích; předpokládá se aktualizace 

těchto studií přibližně v polovině období 2014-2020 

Vyhodnocení indikátoru: 

vzhledem k výsledným možnostem (obsahovým a finančním) projektu smart akcelerátor 

RIS3 MSK (v rámci něhož budou foresightové studie zpracovány), které nebyly v době 

zpracování tohoto dokumentu známy, bude nakonec zpracována 1 foresightová studie v roce 

2017 (bez dalších aktualizací do roku 2020). Tato foresightová studie budoe tématicky 

definována dle ustavených vertikálních krajských inovačních platforem, které pokrývají svým 

záběrem všech 8 technologických domén RIS3  MSK. To znamená, že z hlediska rozsahu 

bude původní záměr dodržen, nicméně v rámci jedné  souhrnné studie.  

ZMĚNĚNÝ INDIKÁTOR: 

Indikátory s cílovou hodnotou (k dosažení do roku 2020): 

Počet zpracovaných foresightových studií k oblastem výzkumné specializace RIS3 MSK: 1 

 

Počet zpracovaných technology roadmaps pro vybrané inovativní MSP: 32 - VYŘAZENÍ 

INDIKÁTORU (viz níže) 

Popis nastavení indikátoru: v návaznosti na foresightové studie zmíněné u předchozího 

indikátoru bude u vybraných inovativních MSP finančně podpořeno zpracování technology 

roadmaps vytyčujících rozvojové směry ve VaV v těchto firmách. Na základě současných 

znalostí poptávky inovativních MSP v MSK se počítá s 16 podpořenými firmami po zhotovení 

foresightových studií, a poté s dalšími 16 firmami po provedení aktualizace foresightových 

studií.  

Vyhodnocení indikátoru: 

Na základě doporučení členů pracovní skupiny k indikátorům nebude tento indikátor 

vzhledem k jeho nižší vypovídací hodnotě sledován.  



 

 

Specifický cíl C3: Zvýšení exportních aktivit malých a středních inovačních firem 

Indikátory s cílovou hodnotou (k dosažení do roku 2020): 

Počet identifikovaných nových / upravených hodnotových řetězců v klastrových organizacích 
v MSK: 5  

Popis nastavení indikátoru: v návaznosti na identifikované trendy budoucího technologického 

vývoje a s tím související exportní příležitosti (foresightové aktivity - viz specifický cíl C2) se 

předpokládá optimalizace stávajících / tvorba nových hodnotových řetězců v klastrových 

organizacích v MSK. Je odhadována úprava/tvorba 5 stávajících/nových hodnotových 

řetězců v 5 klastrových organizacích v MSK, které budou zapojeny do předchozích 

foresightových aktivit, a u nichž je největší potenciál ke kolaborativnímu výzkumu firem 

v rámci dodavatelských řetězců. 

Vyhodnocení indikátoru: 

Tento indikátor bude naplněn v rámci projektu Smart akcelerátor RIS3 MSK formou 

zpracování studie o hodnotových řetězcích v MSK. Tato studie bude zpracována v roce 

2017.  

 

Počet podpořených exportních aliancí MSP v rámci klastrových organizací v MSK: 8 – 

ZMĚNA INDIKÁTORU (viz níže) 

Popis nastavení indikátoru: tento indikátor navazuje na předchozí indikátor k dodavatelským 

řetězcům. Je uvažováno, že vznikne přibližně 8 exportních aliancí MSP s případnou 

podporou velkých firem, které budou vycházet z identifikovaných nových / upravených 

stávajících hodnotových řetězců. Počítá se s variantou, že z jednoho dodavatelského řetězce 

může vzniknout více exportních aliancí.  

Vyhodnocení indikátoru: 

V návaznosti na zpracování studie hodnotových řetězců budou pak navrženy projekty 

vytváření exportních aliancí MSP v rámci klastrových organizací (výhledově od roku 2018). 

Tyto exportní aliance budou podporovanými aktivitami v rámci výzev v OPPIK Spolupráce.  

ZMĚNĚNÝ INDIKÁTOR: 

Indikátory s cílovou hodnotou (k dosažení do roku 2020): 

Počet identifikovaných exportních aliancí MSP v rámci klastrových organizací v MSK: 8 

 

Počet podpořených firem (MSP), které do 3 let zvýšily export min. o 20 % nebo začaly 

exportovat – 32 – INDIKÁTOR BYL VYŘAZEN 

Popis nastavení indikátoru: v návaznosti na předpoklad utvoření 8 exportních aliancí MSP se 

v rámci nich počítá s průměrným počtem 4 zapojených MSP, které v případě, že exportují, by  



 

 

 

měly díky nim zvýšit export min. o 20 % během dalších 3 let, případně začnou exportovat, 

pokud tak předtím nečinily.  

Vyhodnocení indikátoru: 

Dle doporučení pracovní skupiny k indikátorům nebude tento indikátor sledován.  

 

Počet MSP, které do 3 let od poskytnutí pomoci rozšířily počet cílových zemí – 10 – 

INDIKÁTOR BYL VYŘAZEN 

Popis nastavení indikátoru: Ve vazbě na předchozí indikátor se počítá, že přibližně třetina 

podpořených firem v rámci exportních aliancí rozšíří v rámci již existujícího / zahájeného 

exportu počet cílových zemí.  

Vyhodnocení indikátoru: 

Dle doporučení pracovní skupiny k indikátorům nebude tento indikátor sledován. 



 

 

 

1.4 Horizontální prioritní oblast D – KOORDINACE 
A IMPLEMENTACE RIS 

Strategický cíl: Zvýšení efektivity koordinace subjektů inovačního systému MSK  

Indikátor s cílovou hodnotou (k dosažení do roku 2020):  

Počet vytvořených kooperujících partnerství v rámci jednotlivých oblastí výzkumné 

specializace a definovaných horizontálních témat: 7 

Popis nastavení indikátoru: tento indikátor odráží počet širších kooperačních seskupení 

partnerů inovačního systému MSK vycházejících z témat inovačních platforem (věnovaných 

vertikálním a horizontálním tématům – viz specifický cíl D2). Stejně jako v případě 

inovačních platforem by tak mělo vzniknout v inovačním systému MSK 7 komplexnějších 

kooperačních partnerství. 

Specifický cíl D1: Zajištění strategického řízení realizace RIS MSK 

Indikátor s cílovou hodnotou (k dosažení do roku 2020):  

Počet uskutečněných zasedání Rady pro inovace MSK – 14 (2x ročně) 

Popis nastavení indikátoru: počítá se s v průměru 2 zasedáními Rady pro inovace MSK 

ročně, tzn. se 14 setkáními za období 2014-2020 

Vyhodnocení indikátoru: 

Za období 2014-2016 se uskutečnilo 6 zasedání Rady pro inovace. Lze konstatovat, že 

plnění indikátoru je optimální. Cílová hodnota do roku 2020 je nastavena na 14 jednání. 

Četnost jednání průměrně 2 jednání/rok bude dodržena i nadále.  

Specifický cíl D2: Zajištění výkonné realizace RIS MSK 

Indikátory s cílovou hodnotou (k dosažení do roku 2020): 

Počet připravených, implementovaných a vyhodnocených dvouletých akčních plánů: 3 

Popis nastavení indikátoru: za období 2015-2020 budou připraveny, implementovány 

a vyhodnoceny 3 dvouleté akční plány na období 2015-2016, 2017-2018, 2019-2020. 

Vyhodnocení indikátoru: 

V roce 2014 byl připraven první dvouletý akční plán 2015-2016. Tento akční plán byl v 

prvním čtvrtletí roku 2016 průběžně vyhodnocen. Souběžně s vyhodnocováním probíhala 

také jeho aktualizace. Akční plán byl předložen zastupitelstvu Moravskoslezského kraje v 

červnu 2016. Ve čtvrtém kvartálu 2016 bylo zahájeno vyhodnocení akčního plánu 2015-2016 

a také příprava dalšího akčního plánu na léta 2017-2018.  

 

 



 

 

 

Počet ustavených funkčních inovačních platforem: 7 

Popis nastavení indikátoru: momentálně existují 2 funkční inovační platformy. Je plánováno 

ustavení dalších 5 inovačních platforem. 

Vyhodnocení indikátoru: 

Z výchozího počtu 2 existujících platforem (Start-up, Klastrnet) se počet inovačních platforem 

do roku 2015 vyšplhal celkem na 6 platforem. Dvě platformy (Regenerativní medicína, 

genomika, bioinformatika; Moderní řídicí systémy pro výrobu, zkušebnictví a bezpečnost) 

vznikly v průběhu roku 2014. V roce 2015 byly ustaveny další dvě inovační platformy 

(Moderní energetika a zpracování odpadů; Pokročilé materiály). V roce 2016 byla ustavena 

poslední platforma pro zpracování a implementaci marketingové strategie RIS3 MSK 2016-

2019. Plnění indikátoru je optimální. 

Specifický cíl D3: Zvýšení propagace a medializace výsledků výzkumu a vývoje a RIS 

MSK 

Indikátor s cílovou hodnotou (k dosažení do roku 2020): 

Počet připravených, implementovaných a vyhodnocených komunikačních plánů RIS MSK – 

4 – ZMĚNA INDIKÁTORU 

Popis nastavení indikátoru: první komunikační plán byl zpracován pro rok 2014, další tři 

komunikační plány budou dvouleté (stejně jako akční plány) pro období 2015-2016, 2017-

2018 a 2019-2020. 

Vyhodnocení indikátoru: 

Komunikační plán pro rok 2014 byl zpracováván v době, kdy nebyly přesně definované 

podmínky pro jeho zpracování. Tento komunikační plán doposud nebyl vyhodnocen a s 

ohledem na nové podmínky, které s sebou přinesla příprava projektu Smart akcelerátor RIS3 

strategie, jeho vyhodnocení není plánováno. Tento plán poslouží jako výchozí dokument při 

zpracování nové marketingové a komunikační strategie Moravskoslezského kraje pro oblast 

inovací do roku 2019, která bude zpracována dle podmínek S3 v rámci zmíněného projektu.  

Ke konci projektu Smart akcelerátor RIS3 strategie (březen 2019) dojde k vyhodnocení 

marketingové a komunikační strategie.  

ZMĚNĚNÝ INDIKÁTOR: 

Indikátor s cílovou hodnotou (k dosažení do roku 2020): 

Počet připravených, implementovaných a vyhodnocených marketingových a komunikačních 

strategií RIS MSK – 1 


