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Regionální inovační strategie (RIS) je specializovaným dokumentem pro 
podporu aktivit v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. RIS vychází ze zásady být 
specializovaný regionálně a zároveň být konkurenceschopný globálně. První 
RIS byla schválena v září 2010. V rámci příprav na programovací období  
2014 – 2020 došlo k její úpravě na základě požadavků konceptu RIS3 

strategie (Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation). 
Tento koncept je založen na myšlence, že každý členský stát a region EU 
by měl definovat oblasti výzkumu (tzv. technologické domény), na které se 
hodlá dlouhodobě koncentrovat. Může se jednat o tradiční výzkumné oblasti, 
v nichž má konkurenční výhodu, případně o nové perspektivní výzkumné 
aktivity s prokazatelným růstovým potenciálem. Zpracování RIS3 strategie 
stanovila Evropská komise jako nezbytnou podmínku k tomu, aby daný stát/
region mohl využívat prostředky ze strukturálních fondů a dalších programů 
EU na výzkum, vývoj a inovace. Touto úpravou byla pověřena Agentura 

pro regionální rozvoj, a. s., která zajišťovala také zpracování předchozích 
regionálních inovačních strategií. Výzkumná a inovační strategie pro 
inteligentní specializaci Moravskoslezského kraje (dále jen RIS3 MSK) tvoří 
(ve zkrácené verzi) přílohu Národní RIS3 strategie ČR. Národní strategie pak 
podléhá schválení Evropské komise. 

RIS3 MSK se zaměřuje na realizaci aktivit a projektů vymezených 
v rámci čtyř horizontálních priorit a osmi výzkumných specializací 
(technologických domén/vertikálních priorit). Tyto aktivity jsou 
určeny pro podniky (malé, střední i velké), výzkumné ústavy, uni-
verzity, klastry, podnikatelské inkubátory a další.

1 Guide to Research and Innovation Strategies for Smart Specialisations (RIS3); k dispozici na 
následujícím odkazu: http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3pguide

REGIONÁLNÍ 
INOVAČNÍ STRATEGIE 

MORAVSKOSLEZSKÉHO 
KRAJE
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Hrubá přidaná hodnota na zaměstnance v MSK
-------------------------------------------------------- = 110 % průměru ČR do roku 2020
Hrubá přidaná hodnota na zaměstnance v ČR 

Vize RIS3 MSK do roku 2020 

Globální cíl RIS3 MSK

Realizace aktivit horizontálních priorit v rámci 
vymezených vertikálních priorit (technologických 
domén/oblastí výzkumné specializace).

Dosažení globálního cíle

VERTIKÁLNÍ 
A HORIZONTÁLNÍ 

PRIORITY Vertikální priority (nazývané také oblasti výzkumné speciali-
zace či technologické domény) jsou oblasti, v nichž je koncen-
trováno klíčové know-how ve výzkumných, vývojových a ná-
vazných výrobních procesech v MSK. Jedná se o primární 
znalostní disciplíny pro posílení konkurenceschopnosti MSK. 
 
Horizontální priority jsou jednotlivé aktivity, které se budou 
realizovat průřezově v rámci vertikálních priorit (tedy v oblas-
tech výzkumné specializace) a v konečném důsledku pove-
dou k rozvoji těchto oblastí a tedy i k naplnění globálního cíle. 
 
Propojení vertikálních a horizontálních priorit.

Díky spojení unikátního know-how v tradičních a nových perspektivních odvětvích se 
Moravskoslezský kraj zařadí mezi 40 nejinovativnějších regionů ve střední Evropě. 

Zvýšit konkurenceschopnost ekonomiky Moravskoslezského kraje na globálních trzích.

Splnění globálního cíle bude hodnoceno dosažením hodnoty indikátoru:
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Horizontální priority

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

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

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

Cíl D2 – Zajištění výkonné realizace 
RIS3 MSK

Horizontální priorita A:
TRANSFER
TECHNOLOGIÍ

Horizontální priorita B: 
LIDSKÉ ZDROJE

Horizontální priorita C: 
INTERNACIONALIZACE

Horizontální priorita D: 
KOORDINACE 
A IMPLEMENTACE RIS3

Cíl A4 – Zvýšení počtu 
výzkumných aktivit inter- 
disciplinárního rozměru 

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

Cíl C3 – Zvýšení exportních aktivit malých 
a středních inovačních firem 

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

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

Cíl B1 – Zvýšení 
odborných kompetencí 
lidských zdrojů o znalostní 
ekonomice

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

Cíl D1 – Zajištění strategického řízení realizace RIS3 MSK

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

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

Cíl B2 - Zvýšení odborné 
kvalifikace a dalších 
dovedností lidských zdrojů 
ve výzkumu a vývoji
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TRANSFER TECHNOLOGIÍ se zaměřuje na podporu využívání výsledků 
výzkumu a vývoje univerzit a výzkumných ústavů ve firmách, a to sti-
mulací jak nabídky služeb v oblasti výzkumu a vývoje ze strany univer-
zit a výzkumných ústavů, tak i poptávky po těchto službách ze strany 
firem. Tato prioritní oblast zahrnuje také aktivity na podporu využívá-
ní ochrany duševního vlastnictví, identifikaci a zakládání nových ino-
vativních firem včetně pomoci se zajištěním financování pro přípravu 
a zahájení jejich činnosti (dotační programy, zvýhodněné úvěry, rizi-
kový kapitál). 

LIDSKÉ ZDROJE reaguje na zjištěné potřeby zvyšování znalostí široké 
i odborné veřejnosti o problematice výzkumu, vývoje a inovací, roz-
šiřování a prohlubování odborných znalostí výzkumných pracovníků 
včetně rozvoje netechnických kompetencí (marketingové, jazykové, 
komunikační a manažerské dovednosti), lákání špičkových výzkum-
ných pracovníků do kraje ze zahraničí a podporu odborných stáží vý-
zkumných pracovníků a Ph.D. studentů v zahraničí. 

INTERNACIONALIZACE se zaměřuje na identifikaci a vytváření příležitostí pro mezinárod-
ní spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje pro univerzity, výzkumné ústavy, firmy a další 
organizace z Moravskoslezského kraje včetně asistence při přípravě mezinárodních vý-
zkumných projektů a zajištění jejich financování. Pozornost je věnována také předvídání 
a určování možných směrů vývoje technologií a poptávky po nich na zahraničních trzích 
v odvětvích klíčových pro Moravskoslezský kraj. 

KOORDINACE A IMPLEMENTACE INOVAČNÍ STRATEGIE se orientuje na zajištění efektivní 
realizace strategie po technicko-organizační stránce, a to zejména nastavením transpa-
rentního systému řízení strategie a posilování partnerství všech subjektů inovačního sys-
tému kraje (firmy, univerzity, výzkumné ústavy a další) a jejich vzájemné informovanosti 
o výzkumných a vývojových aktivitách v kraji, příp. nových inovačních nástrojích a meto-
dách. Do této oblasti patří také propagace a medializace výzkumných, vývojových a ino-
vačních aktivit v kraji včetně strategie jako takové.

HORIZONTÁLNÍ 
PRIORITA
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TRANSFER 
TECH-

NOLOGIÍ

ČEHO CHCEME 
DOSÁHNOUT

ŘEŠÍME 
PROBLÉM

• Nízká uplatnitelnost výsledků výzkumu a vývoje výzkumných organi-
zací v privátním sektoru.

• Nízká intenzita inovačních aktivit v sektoru malého a středního podnikání.
• Nízká míra aktivity obyvatelstva MSK v podnikání, včetně podnikání 

inovačního.

• Zvýšení intenzity inovačních aktivit firem využitím vlastních kapacit 
a současně výsledků výzkumu a vývoje výzkumných organizací.

• Nárůst neinvestičních výdajů na výzkum a vývoj v podnikovém sektoru 
o 30 % do roku 2020 (v porovnání se stavem v roce 2014).

• Univerzity, výzkumné ústavy, firmy, start-ups, spin-offs, klastry.

INDIKÁTOR 
SPLNĚNÍ

URČENO PRO
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NÁSTROJE ŘEŠENÍ: Cíl A1 – Zvýšení intenzity transferu a komercializace 
výsledků výzkumné a vývojové činnosti 
Příklady aktivit:

• Podpora vědy a výzkumu v MSK – dotační titul na podporu vý-
zkumných a vývojových projektů výzkumných organizací.

• Letní školy – výzkumné organizace a aplikační sféra.

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

• Program podpory spolupráce výzkumných organizací a firem 
(inovační vouchery, podpora kolaborativního výzkumu).

• Kompenzační fond.
• Návštěvy výzkumných center firmami.

Cíl A3 – Zvýšení počtu vzniklých spin-offs a inovativ-
ních start-ups 
Příklady aktivit:

• Program inovačních ambasadorů/mentorů.

• Fond mikropůjček. 
• Prototypová dílna (idea lab).
• Green Light (soutěž o nejlepší studentský podnikatelský záměr).

Cíl A4 – Zvýšení počtu výzkumných aktivit interdisciplinárního rozměru 
Příklady aktivit:

• Analytické a konzultační aktivity (u oblastí výzkumné specializace a nosných odvět-
ví – s využitím výsledků technology foresight).

• Networkingové a facilitační aktivity (návazně na analytické aktivity) – identifikace 
vhodných projektů, partnerů, zajištění finančních prostředků, apod. (prostřednictvím 
inovační platformy pro podporu klastrů - Klastrnet).

• Program podpory spolupráce výzkumných organizací a firem (podpora kolaborativ-
ního výzkumu).

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

• Projekty na získávání přímých zahraničních nebo tuzemských investic s vysokou při-
danou hodnotou do výzkumných, vývojových a inovačních aktivit v MSK.
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LIDSKÉ 
ZDROJE

ČEHO CHCEME 
DOSÁHNOUT

ŘEŠÍME 
PROBLÉM

• Nutnost posílení odborných kompetencí, výzkumných pracovníků 
znalostních institucí i firem, jak v koncepčních tématech problematiky 
výzkumu, vývoje a inovací, tak i v konkrétních odborných oblastech 
výzkumu a vývoje.

• Nedostatek technicky vzdělaných pracovníků.

• Zvýšení technických a netechnických kompetencí výzkumných pra-
covníků znalostních institucí a firem pro potřeby aplikovaného výzku-
mu a experimentálního vývoje.

• Dosažení dvojnásobku současné hodnoty (v porovnání se stavem v 
roce 2014) ukazatele „poměrový úvazek zapojení do projektů apliko-
vaného výzkumu a experimentálního vývoje pro potřeby podnikového 
sektoru na jednoho výzkumného pracovníka výzkumné organizace“, 
do roku 2020. 

• Univerzity, výzkumné ústavy, firmy, studenty, absolventy a doktorandy, 
pedagogy, domácí i zahraniční výzkumné pracovníky.

INDIKÁTOR 
SPLNĚNÍ

URČENO PRO

H
o

ri
zo

n
tá

ln
í p

ri
o

ri
ta



18 19

Cíl B1 – Zvýšení odborných kompetencí lidských zdrojů 
o znalostní ekonomice
Příklady aktivit:

• Vzdělávací projekty v oblasti inovačního managementu, proces-
ních a marketingových inovací, ochrany duševního vlastnictví, aj. 
(národní horizontální výzvy).

• Inovace studijních oborů na ostravských univerzitách ve vztahu 
ke znalostní ekonomice.

Cíl B2 – Zvýšení odborné kvalifikace a dalších doved-
ností lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji
Příklady aktivit:

• Program na pracovní místa ve výzkumu a vývoji ve firmách.
• Program na podporu vědy a výzkumu – stipendia pro doktoran-

dy a příplatky ke mzdě pro absolventy doktorského studia.
• Program podpory stáží studentů ve firmách.
• Rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu – mladí vědci pro růst vý-

zkumných týmů.

Cíl B3 – Zvýšení mobility lidských zdrojů ze zahraničních znalostních 
institucí a firem do MSK
Příklady aktivit:

• Program podpory mobilit a asistenčních služeb pro výzkumné pracovníky ze zahra-
ničí.

• Podpora vyhledávání a příchodu kvalitních pracovníků ve výzkumu a vývoji pro po-
třeby výzkumných center v regionu.

Cíl B4 – Zvýšení počtu absolventů technických oborů a identifikace 
technických talentů
Příklady aktivit:

• Program podpory stáží studentů ve firmách.
• Tvorba a aplikace programů pro rozvoj přirozeného nadání – podpora talentů.
• Popularizace technických oborů a výzkumné činnosti. 
• Stáže pedagogů u zaměstnavatelů.

NÁSTROJE ŘEŠENÍ: 
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INTERNA- 
CIONALIZACE

ČEHO CHCEME 
DOSÁHNOUT

ŘEŠÍME 
PROBLÉM

• Nízká intenzita zapojení firem, univerzit, výzkumných ústavů a dalších 
organizací (např. klastry) do mezinárodní výzkumné spolupráce. 

• Nedostatečné využití exportního potenciálu malých a středních ino-
vačních firem.

• Posílit postavení Moravskoslezského kraje v mezinárodní tvorbě a vý-
měně technologického know-how.

• Dosažení vyrovnaného salda technologické platební bilance MSK 
v roce 2020.

• Univerzity, výzkumné ústavy, firmy, klastry.

INDIKÁTOR 
SPLNĚNÍ

URČENO PRO
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Cíl C1 – Zvýšení intenzity navazování mezinárodních 
kontaktů a účasti v mezinárodních iniciativách a pro-
jektech výzkumu a vývoje 
Příklady aktivit:

• Brokerage Events.
• Inovační tour.
• Regionální kontaktní organizace pro HORIZONT 2020.

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

• Mapování technologických trendů – technology foresight (fore-
sightové analýzy ke znalostním doménám, technology roadma-
ps pro malé a střední podniky).

Cíl C3 – Zvýšení exportních aktivit malých a středních inovačních firem 
Příklady aktivit:

• Mapování a rozvoj mezinárodních dodavatelských řetězců.
• Exportní aliance malých a středních podniků.
• Optimalizace hodnotových řetězců v Národním strojírenském klastru.

NÁSTROJE ŘEŠENÍ: 
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KOORDINACE  
A IMPLEMENTACE 

 RIS3 MSK Cíl D1 – Zajištění strategického řízení realizace RIS3 MSK
Příklady aktivit:

• Zasedání Rady pro inovace MSK.

Cíl D2 – Zajištění výkonné realizace RIS3 MSK
Příklady aktivit:

• Činnost výkonné jednotky pro implementaci RIS3 MSK (RIS3 manažer).
• Podpora přípravy projektové dokumentace projektů RIS3 MSK.

Cíl D3 – Zvýšení propagace a medializace výsledků výzkumu a vývoje 
a RIS3 MSK
Příklady aktivit:

• Marketingová podpora dotačním titulům, inovační web.

ČEHO CHCEME 
DOSÁHNOUT

ŘEŠÍME 
PROBLÉM

• Nedostatečná koordinace aktivit jednotlivých inovačních partnerů v MSK.

• Zvýšení účinnosti spolupráce jednotlivých aktérů inovačního systému 
MSK a postupné eliminace duplicitních aktivit.

• Do roku 2020 vytvořit 7 kooperujících partnerství v oblastech výzkum-
né specializace a horizontálních tématech.

• Subjekty inovačního systému kraje (kraj, firmy, univerzity, aj.). 

INDIKÁTOR 
SPLNĚNÍ

URČENO PRO
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Vertikální priorita 1  Pokročilé materiály 
a materiály s nízkou energetickou náročnos-
tí, jejich vývoj, výroba a technologie zpra-
cování (vč. využití nanotechnologií) a vzá-
jemného spojování (slitiny, ušlechtilé oceli, 
kompozity, hliník, plasty, přírodní materiály) 
– tato oblast reprezentuje tradičně silný ma-
teriálový výzkum typický pro MSK, jehož vý-
sledky jsou průřezově uplatnitelné v širokém 
portfoliu zpracovatelského průmyslu (strojí-

renství, automobilový průmysl, elektrotechni-
ka, aj.) vč. energetiky a nově také lékařských 
oborů.

Vertikální priorita 2  Speciální stroje, zaří-
zení a technologické postupy průmyslové 
automatizace pro výrobu a zkušebnictví – 
tento výzkumný směr reaguje na rostoucí po-
žadavky firem (zejména v oboru strojírenství 
a automobilového průmyslu) po technicky so-

fistikovaných a zároveň nákladově optimálních 
výrobních zařízeních integrujících prvky měření 
a průběžné kontroly kvality vyráběných kom-
ponentů.

Vertikální priorita 3  Mechatronické systé-
my a zařízení (vč. souvisejícího modelování 
a simulací) – jedná se o perspektivní výzkum-
ný obor kombinující prvky strojírenství, elekt-
rotechniky a IT, jehož výstupy jsou uplatnitelné 
v řadě technologických aplikací či konkrétních 
produktů napříč zpracovatelským průmyslem, 
energetikou i medicínským inženýrstvím.

Vertikální priorita 4  Regenerativní medicína, 
genomika a nové přístupy při analýze dat – 
výzkumné téma regenerativní medicíny má ob-
rovský aplikační potenciál v lékařské praxi (ze-
jména v oblasti kmenových buněk a návazné 
personalizované medicíny), pro dosažení od-
povídajících kvalitativních výsledků úspěšnosti 
léčebných metod regenerativní medicíny jsou 
klíčovými podpůrnými oblastmi také výzkum 
v oblasti genomiky a multikriteriálně struktu-
rované datové sklady a sofistikované statis-
tické analýzy biologických dat (bioinformatika, 
biostatistika).

Vertikální priorita 5  Zpracování a využití 
druhotných surovin a odpadů v podmínkách 
ostravské aglomerace (s využitím infrastruk-
tury původních těžebních zařízení, bývalých 
průmyslových objektů – brownfields, aj.), vý-
voj bezodpadových výrobních technologií 
– tato problematika zahrnuje vývoj a aplikaci 
technologií pro nakládání s průmyslovými, bio-
logickými odpady a dalšími alternativními su-
rovinami (použité oleje, apod.) pocházejících 
z výrobních procesů a starých ekologických 
zátěží pro jejich další uplatnění v průmyslové 
výrobě a energetických procesech vč. nových 
technologických postupů pro předcházení 
vzniku průmyslových odpadů (zejména v hut-
nictví, strojírenství a automobilovém průmyslu).

Vertikální priorita 6  Smart grids a smart ci-
ties s využitím specifik MSK v procesu změn 
jeho technologického profilu - geotermál-
ní energie, metan, kogenerace a akumula-
ce, podzemní infrastruktura – téma inteligent-
ních energetických sítí a jejich širšího uplatnění 
v rámci konceptů inteligentního managementu 
toku energií a ekologických dopravních tech-
nologií v municipalitách má vysoký potenci-
ál uplatnění v podmínkách MSK, vezmeme-li 

1. Pokročilé materiály a materiály s nízkou energetickou náročností. 
2. Speciální stroje, zařízení a technologické postupy průmyslové automatizace 

pro výrobu a zkušebnictví.
3. Mechatronické systémy a zařízení. 
4. Regenerativní medicína, genomika a nové přístupy při analýze dat.
5. Zpracování a využití druhotných surovin a odpadů. 
6. Inteligentní energetika - smart grids a smart cities, kogenerační, akumulační 

a rekuperační systémy. 
7. Integrované bezpečnostní systémy. 
8. Superpočítačové metody. 

VERTIKÁLNÍ 
PRIORITY (NEBOLI 
TECHNOLOGICKÉ 

DOMÉNY ČI 
OBLASTI VÝZKUMNÉ 

SPECIALIZACE)
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v úvahu rozvinutou „klasickou“ energetickou in-
frastrukturu v kombinaci s novými možnostmi 
výroby energie z alternativních a obnovitelných 
zdrojů (kogenerační technologie - kombinova-
ná výroba elektrické energie a tepla), kterých 
je v MSK dostatek; s tím souvisí i problemati-
ka efektivního skladování, distribuce a regula-
ce energií (elektrická i tepelná energie); u vývo-
je sofistikovaných inteligentních energetických 
technologií je samozřejmě potenciál uplatnění 
jeho výsledků i mimo MSK.

Vertikální priorita 7  Integrované bezpeč-
nostní systémy (vývoj komplexních bezpeč-
nostních systémů pro soukromý i veřejný 
sektor) se zahrnutím prvků environmentální 
prevence a ochrany (škodliviny, epidemiolo-
gické jevy) – tato výzkumná tématika zahrnu-
je široké spektrum bezpečnostních technolo-
gií pro potřeby průmyslu (pro předcházení škod 
na majetku, produkci a lidském zdraví) a také 

veřejnoprávních institucí pro účely předcházení 
a eliminace živelných pohrom (povodně, požá-
ry, apod.) včetně technologií monitoringu a mo-
delování průběhu negativních environmentál-
ních jevů ohrožujících veřejné zdraví.

Vertikální priorita 8  Superpočítačové me-
tody pro řešení inženýrských úloh, aplikace 
v přírodních a technických vědách, modelo-
vání a simulace jevů a situací s dopadem na 
lidskou činnost – tyto metody poskytují tech-
nickou podporu pro výzkumné aktivity popsané 
nejen ve výše uvedených oblastech výzkumné 
specializace, ale i dalších aktivitách vědecko-
-výzkumné či socioekonomické povahy pro 
další aktivity vědeckovýzkumné či socioekono-
mické povahy.

Moravskoslezský kraj je průmyslovým regionem s dlouhou tradicí, který pro-
chází postupnou restrukturalizací spočívající v „zeštíhlování a optimalizaci“ 
tradičních odvětví (důlní průmysl, hutnictví, strojírenství, energetika) a v rozvoji 
nových perspektivních sektorů (automobilový průmysl, IT a elektrotechnika či 
biotechnologie). 

Prostřednictvím realizace RIS3 MSK byly navrže-
ny nástroje, které tuto změnu v rámci vytýčených 
oblastí výzkumné specializace podpoří a pomo-
hou k rozvoji nových příležitostí a zvýšení konku-
renceschopnosti Moravskoslezského kraje. 
 
Naplnění cílů strategie bude věcí spolupráce, 
jak zástupců veřejné správy, tak i zástupců uni-
verzit, výzkumných ústavů a rovněž podniků. 
 
Hlavním poradním orgánem pro koordinaci akti-
vit při naplňování RIS3MSK je Rada pro inovace 
MSK. Rada pro inovace MSK je tvořena ze zá-
stupců univerzit, výzkumných ústavů, malých, 

středních i velkých podniků, podnikatelských 
inkubátorů, klastrových organizací, veřejného 
sektoru a dalších intermediárních organizací. 

Výkonným řízením implementace RIS3 MSK byla 
Moravskoslezským krajem pověřena Agentura 
pro regionální rozvoj, a. s. Cíle strategie jsou 
realizovány pomocí konkrétních projektů, které 
jsou součástí akčních plánů. Pro podporu iden-
tifikace a realizace výzkumných projektů napl-
ňujících jednotlivé technologické domény RIS3 

MSK byly ustaveny inovační platformy. 

REALIZACE
STRATEGIE
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Více informací:
Agentura pro regionální rozvoj, a. s.
Na Jízdárně 7/1245
702 00 Ostrava
www.rismsk.cz

Dokument RIS3 MSK je ke stažení na webových stránkách
www.rismsk.cz.

Financováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
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