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1 Úvod 

RIS3 Moravskoslezského kraje (dále jen RIS
3
 MSK) navazuje na původní Regionální inovační 

strategii Moravskoslezského kraje (dále jen RIS MSK), jejíž první verze byla zpracována v roce 

2010 a od téhož roku implementována. RIS
3
 MSK vznikla úpravou a doplněním zmíněné RIS 

MSK na základě požadavku Evropské komise pro současné programovací období 2014 – 2020, 

a sice zpracovat tzv. Výzkumnou a inovační strategii pro inteligentní specializaci (RIS3 – 

Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation). Účelem RIS 3 je, aby každý členský 

stát a/nebo členský region EU definoval své oblasti výzkumné specializace (tzv. technologické 

domény), na které se chce dlouhodobě specializovat. Má se jednat o výzkumné oblasti, v nichž 

má daný stát nebo region dlouhodobou tradici, zkušenosti (kvalifikované lidské zdroje disponující 

unikátním know-how), technické vybavení apod., a disponuje tak určitou konkurenční výhodou 

v porovnání s jinými členskými státy nebo regiony EU, případně se také může jednat o nové 

perspektivní výzkumné oblasti, u nichž členský stát nebo region prokáže ve střednědobém 

horizontu výrazný růstový potenciál. Tato RIS3 je tzv. ex-ante kondicionalitou pro čerpání 

prostředků ze Strukturálních fondů EU v programovém období 2014 – 2020 na výzkum, vývoj 

a inovace (tzn., že bez jejího zpracování není možné tyto prostředky využívat). 

V případě Moravskoslezského kraje byla schválena základní verze RIS
3
 MSK (tzv. annex – 

příloha národní RIS3 ČR) zastupitelstvem kraje v červnu 2014. Poté byly zahájeny práce na tzv. 

prvním dvouletém akčním plánu RIS
3
 MSK na léta 2015-2016 (dále jen AP RIS

3
 MSK 2015-

2016). Tento akční plán obsahuje konkrétní aktivity sloužící k naplňování cílů a technologických 

domén RIS
3
 MSK (struktura RIS

3
 MSK – viz bod 2). Registrace projektů do AP RIS

3
 MSK 2015-

2016 byla zahájena v červenci 2014 a ukončena v polovině května 2015 (z důvodu časového 

prodlení příprav nových operačních programů a s tím souvisejícím nedostatkem znalostí o jejich 

obsahu a návazně připravovaných výzvách). Byly osloveny všechny subjekty inovačního systému 

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

podnikatelské inkubátory a veřejné a další zprostředkující organizace pro podporu výzkumu, 

vývoje a inovací. Registrace projektů v AP RIS
3
 MSK 2015-2016 přináší nositelům projektů tyto 

výhody: 

- Soulad s RIS
3
 MSK – projekty spadající svým charakterem do některého ze specifických 

cílů a/nebo technologických domén jsou zařazeny do akčního plánu, tzn., že jsou 

v souladu s danou strategií (pro účely připravovaných výzev v dotačních programech na 

krajské, národní i mezinárodní úrovni, u kterých může být vyžadován soulad s RIS
3
 

MSK), 

- Podpora přípravy projektové dokumentace strategických projektů s významným dopadem 

na území MSK – případná možnost podpory prostřednictvím tzv. smart akcelerátoru 

v rámci OPVVV (její forma bude specifikována ze strany MŠMT), 

- Informační a poradenský servis o aktuálních výzvách v krajských, národních, operačních 

a komunitárních programech vhodných pro registrované projekty. 

Pro výkonnou jednotku RIS
3
 MSK – Agenturu pro regionální rozvoj, a. s. (ARR) mají registrované 

projekty jednotlivých nositelů následující význam: 

- Informace o počtu a charakteru projektů naplňujících jednotlivé specifické cíle, 

technologické domény a tím i indikátory RIS
3
 MSK, 
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- Informační databáze o tematickém zaměření projektů pro pořádání inovačních platforem 

(specializované pracovní týmy expertů pro naplňování jednotlivých technologických 

domén a podporu mezioborového výzkumu) – pro volbu vhodných výzkumných témat 

a expertů v rámci příprav zasedání inovačních platforem.  

Projekty je možné registrovat do AP RIS
3
 MSK 2015 – 2016 průběžně (bližší informace viz bod 

5). V projektových fiších zařazených do AP RIS
3
 MSK 2015 – 2016 jsou údaje vyplněné nositeli 

daných projektů, kteří odpovídají za jejich správnost a aktuálnost. AP podléhá projednání v Radě 

pro inovace MSK, která je hlavním poradním orgánem orgánů Moravskoslezského kraje pro 

řízení realizace RIS
3
 MSK, následně je pak projednáván v radě a zastupitelstvu MSK. ARR bude 

během dvouletého cyklu AP provádět v prvním roce monitoring realizace projektů v AP, v druhém 

závěrečném roce budou zpracovány monitoring realizace projektů zařazených v AP (za druhý rok 

a souhrnné vyhodnocení za oba roky) a vyhodnocení naplňování cílů a indikátorů RIS
3
 MSK. 

Tyto hodnotící zprávy budou ARR předány k projednání v Radě pro inovace MSK, poté v radě 

a zastupitelstvu MSK. Po uzavření prvního dvouletého cyklu budou dle výše uvedeného postupu 

připraveny další dvouleté akční plány RIS
3
 MSK. 
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2 Schéma RIS3 MSK 

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

3
 MSK. Následuje popis oblastí výzkumné specializace – technologických 

domén.  

2.1 Horizontální priority 

 

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

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

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

Cíl A4 – Zvýšení počtu výzkumných aktivit interdisciplinárního rozměru  

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

 

 

Cíl B1 – Zvýšení odborných kompetencí lidských zdrojů o znalostní ekonomice 

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

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

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

 

 

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

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

Cíl C3 – Zvýšení exportních aktivit malých a středních inovačních firem  

 

 

Cíl D1 – Zajištění strategického řízení realizace RIS MSK 

Cíl D2 – Zajištění výkonné realizace RIS MSK 

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

2.2 Technologické domény 

 

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

a technologie zpracování (vč. využití nanotechnologií) a vzájemného spojování 

(slitiny, ušlechtilé oceli, kompozity, hliník, plasty, přírodní materiály) – tato oblast 

reprezentuje tradičně silný materiálový výzkum typický pro MSK, jehož výsledky jsou 

průřezově uplatnitelné v širokém portfoliu zpracovatelského průmyslu (strojírenství, 

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

Horizontální priorita A: TRANSFER TECHNOLOGIÍ   

Horizontální priorita B: LIDSKÉ ZDROJE 

 

Horizontální priorita C: INTERNACIONALIZACE 

 

Horizontální priorita D: KOORDINACE A IMPLEMENTACE RIS 
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 Speciální stroje, zařízení a technologické postupy průmyslové automatizace pro 

výrobu a zkušebnictví – tento výzkumný směr reaguje na rostoucí požadavky firem 

(zejména v oboru strojírenství a automobilového průmyslu) po technicky sofistikovaných 

a zároveň nákladově optimálních výrobních zařízeních integrujících prvky měření a průběžné 

kontroly kvality vyráběných komponentů. 

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

o perspektivní výzkumný obor kombinující prvky strojírenství, elektrotechniky a IT, jehož 

výstupy jsou uplatnitelné v řadě technologických aplikací či konkrétních produktů napříč 

zpracovatelským průmyslem, energetikou i medicínským inženýrstvím. 

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

regenerativní medicíny má obrovský aplikační potenciál v lékařské praxi (zejména v oblasti 

kmenových buněk a návazné personalizované medicíny), pro dosažení odpovídajících 

kvalitativních výsledků úspěšnosti léčebných metod regenerativní medicíny jsou klíčovými 

podpůrnými oblastmi také výzkum v oblasti genomiky a multikriteriálně strukturované datové 

sklady a sofistikované statistické analýzy biologických dat (bioinformatika, biostatistika). 

 Zpracování a využití druhotných surovin a odpadů v podmínkách ostravské 

aglomerace (s využitím infrastruktury původních těžebních zařízení, bývalých 

průmyslových objektů – brownfields, aj.), vývoj bezodpadových výrobních technologií 

– tato problematika zahrnuje vývoj a aplikaci technologií pro nakládání s průmyslovými, 

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

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

výrobě a energetických procesech vč. nových technologických postupů pro předcházení 

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

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

technologického profilu - geotermální energie, metan, kogenerace a akumulace, 

podzemní infrastruktura – téma inteligentních energetických sítí a jejich širšího uplatnění 

v rámci konceptů inteligentního managementu toku energií a ekologických dopravních 

technologií v municipalitách má vysoký potenciál uplatnění v podmínkách MSK, vezmeme-li 

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

výroby energie z alternativních a obnovitelných zdrojů (kogenerační technologie - 

kombinovaná výroba el. energie a tepla), kterých je v MSK dostatek; s tím souvisí 

i problematika efektivního skladování, distribuce a regulace energií (elektrická i tepelná 

energie); u vývoje sofistikovaných inteligentních energetických technologií je samozřejmě 

potenciál uplatnění jeho výsledků i mimo MSK. 

 Integrované bezpečnostní systémy (vývoj komplexních bezpečnostních systémů pro 

soukromý i veřejný sektor) se zahrnutím prvků environmentální prevence a ochrany 

(škodliviny, epidemiologické jevy) – tato výzkumná tématika zahrnuje široké spektrum 

bezpečnostních technologií pro potřeby průmyslu (pro předcházení škod na majetku, 

produkci a lidském zdraví) a také veřejnoprávních institucí pro účely předcházení a eliminace 

živelných pohrom (povodně, požáry, apod.) včetně technologií monitoringu a modelování 

průběhu negativních environmentálních jevů ohrožujících veřejné zdraví. 

 Superpočítačové metody pro řešení inženýrských úloh, aplikace v přírodních 

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

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

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

vědecko-výzkumné či socio-ekonomické povahy. 
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3 Projekty akčního plánu RIS3 MSK 2015-2016 

Tato kapitola obsahuje ilustrativní příklady projektů zařazených do AP RIS
3
 MSK 2015-2016 

s uvedením jejich indikativního popisu a nositele, případně dalších partnerů projektů. Uvedené 

projekty jsou rozčleněny dle struktury RIS
3
 MSK – podle dílčích specifických cílů 

a technologických domén (viz předchozí kapitola 2).  

3.1 Horizontální prioritní oblast A – Transfer technologií 

3.1.1 Specifický cíl A1 – Zvýšení intenzity transferu a komercializace výsledků 

výzkumné a vývojové činnosti 

Podpora center excelentního environmentálního výzkumu 

Výzkumný program Environmentální dopady a technologické aplikace bude zaměřený na analýzu 

environmentálních dopadů lidských aktivit, ekosystémových služeb a souvisejících 

environmentálních technologických aplikací. Hlavní aktivitou projektu bude rozbor stavu 

ekosystémových služeb, resp. vypracování struktury výzkumů a metodických přístupů 

k objektivnímu posuzování jednotlivých technologií ve vztahu k životnímu prostředí a kvalitě 

života člověka, včetně jeho zdraví.  

Nositel projektu: Ostravská univerzita v Ostravě 

Partner: VŠB – Technická univerzita Ostrava 

Podpora rozvoje transferu technologií 

Cílem projektu je podpořit a významně zefektivnit transfer nových poznatků mezi univerzitou 

a aplikační sférou, za účelem budoucího omezení nutnosti podpory této oblasti z veřejných 

zdrojů, zvýšit podíl výsledků využitelných pro aplikaci v praxi a rozšířit spolupráci s aplikační 

sférou. Cíle bude dosaženo pomocí komplexního systému podpory komercializace, včetně 

formou podpory projektů ověřování komerčního potenciálu. V průběhu realizace projektu budou 

podpořeny projekty ve fázi proof-of-concept, které vygenerují výsledky aplikovaného výzkumu. 

Nositel: VŠB – Technická univerzita Ostrava 

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

výzkumných organizacích 

Vývoj nové generace leteckých sedadel 

Firma se zabývá výrobou železničních sedadel a vstup na trh letecké přepravy je první liga tohoto 

oboru. Vlastní vývojový tým ve spolupráci s partnery je schopen do tří let vyvinout a zejména 

certifikovat sedadlo vhodné pro trh mezinárodní osobní letecké přepravy. Cílem je tedy vývoj 

prototypu a jeho ověření jak obchodně, tak technicky. 

Nositel: BORCAD CZ, s. r. o. 

Partneři: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Idea Air, s. r. o. 
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Telematické a integrované bezpečnostní systémy  

Efektivní doprava a její řízení s cílem dosažení vyšší bezpečnosti, plynulosti a efektivity je jednou 

ze základních priorit moderní společnosti. Nalezení inteligentních možností s využitím moderních 

technologií představuje vysoký inovační potenciál pro společnosti sdružené v IT clusteru. 

K dosažení tohoto cíle je výhodné užití technologických prostředků pro zpracování rozsáhlých 

datových souborů z kategorie datových skladů (řády terabytů) nebo Big Data (řády Petabytů) 

obsahující standardní nástroje pro ETL a následnou materializaci dat pro OLAP analýzy, které 

poskytují dostatečnou funkcionalitu pro běžné požadavky koncových uživatelů.  Součástí projektu 

bude i pořízení dostatečného výpočetního výkonu pro mining z datových struktur a testování 

výstupů z projektu. 

Nositel: IT Cluster, o. s. 

Partneři: KVADOS a.s., D3Soft s.r.o., K2 atmitec s.r.o., NAM system a.s., VŠB – Technická 

univerzita Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravě, Eltodo a.s. 

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

Green Light for Start ups (TechAréna) 

Zakládání start-ups v Moravskoslezském kraji se vyznačuje malým počtem nově zakládaných 

firem zejména pak inovativního charakteru, stejně tak nejsou dostatečně rozvinuty nástroje 

urychlující jejich další růst. Projekt je zaměřen na změnu tohoto stavu a to formou akceleračních 

a networkingových aktivit cílených zejména na studenty a absolventy vysokých škol v regionu. 

Nositel: VŠB – Technická univerzita Ostrava 

Partneři: Vědecko-technologický park Ostrava, Vysoká škola podnikání Ostrava, Ostravská 

univerzita v Ostravě, Slezská univerzita v Opavě, Podnikatelský inkubátor Steel IT, případně další 

subjekty. 

Podpora vzniku a rozvoje inovačních firem v Moravskoslezském kraji 

Cílem projektu je vytvořit systém aktivní praktické podpory inovačního procesu ve firmách od 

vzniku až po realizaci včetně podpory tržní aplikace výsledků. Cílem je aktivní odborná podpora v 

různých fázích životního cyklu inovačního procesu - od identifikace inovativních idejí, realizaci a 

rozvoj, až po komerční využití. Důraz je také  kladen na rozvoj potřebných znalostí klíčových 

osob inovačního cyklu. 

Nositel: BIC Ostrava 

3.1.4 Specifický cíl A4 – Zvýšení počtu výzkumných aktivit interdisciplinárního 

rozměru 

Zvýšení kvality života pacienta a ošetřovatelské péče zavedením nových operačních 

postupů na bázi technologie vodního paprsku 

Adekvátně poskytovaná zdravotní péče musí vycházet z nejnovějších dostupných postupů, 

technik a služeb za účelem rychlého, spolehlivého a bezpečného návratu pacienta do běžného 

života. Cílem projektu je zavést inovační terapeutické techniky s využitím technologie vodního 

proudu v medicínských aplikacích, např. v ortopedii a v ortopedickém ošetřovatelství. 

Nositel: Ústav geoniky AV ČR 
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Partneři: Treichel Engineering (SRN), INSPIRE Curych (CH), Lublaňská univerzita (SI) a další 

Výzkum a vývoj technologie pro akumulaci elektřiny s využitím technologie FES 

umožňující charakter provozu MicroGrid 

Technologie k akumulaci elektřiny v rámci distribuovaného kogeneračního (trigeneračního) 

energetického zdroje se spalováním uhlí nebo alternativních paliv je v souladu s prioritami 

NPOV   přispívá ke zvýšení energetické nezávislosti průmyslových regionů. Vývoj je směřován 

k dodávkám alternativních distribuovaných energetických kogeneračních (trigeneračních) zdrojů 

pro využití v lokálních podmínkách s možností efektivní spolupráce jak v rámci lokální Smart Grid, 

tak i s nadřazenou elektrizační soustavou. Možnost akumulace elektřiny posílí postavení SCZT 

směrem k vyšší energetické nezávislosti a k poskytování systémových služeb. 

Nositel: VŠB – Technická univerzita Ostrava 

Partneři: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s., VÍTKOVICE ÚAM a.s. 

3.2 Horizontální prioritní oblast B – Lidské zdroje 

3.2.1 Specifický cíl B1 – Zvýšení odborných kompetencí lidských zdrojů o znalostní 

ekonomice 

Nové myšlení ʺNEW MINDSʺ 

Cílem projektu je narušení stereotypních postupů pro řízení a rozvoj VaV formou specifikace 

nových oblastí vzdělávání a příprav návazných vzdělávacích programů k posílení nového myšlení 

v oblasti VaV.  

Nositel: Ahra - Consulting, s. r. o.  

Partneři: Oasa Computers, Getmore SW, TV Polar Ostrava, Fakulta umění OU, FF OU, Fakulta 

sociálních studií OU 

Odborné a speciální vzdělávací projekty v rámci celoživotního vzdělávání v oblasti 

energetiky a ŽP 

Projekty navazující na vzdělávání v rámci celouniverzitních studijních oborů za účelem 

celoživotního vzdělávání. Odborné a speciální kurzy např. v oblastech Energetika budov 

a sídelních celků, Nové trendy v klasické i jaderné energetice, Nakládání s VEP, odpady 

a biomasou, Teorie a provoz energetických strojů, Energetické transformace, Energetika 

v mezinárodním kontextu, Smart Grids, ICT v energetice, Energetická účinnost, Akumulace 

energií.  

Nositel: VŠB – Technická univerzita Ostrava 

3.2.2 Specifický cíl B2 - Zvýšení odborné kvalifikace a dalších dovedností lidských 

zdrojů ve výzkumu a vývoji 

Zvýšení mezinárodní kvality a výsledků výzkumu univerzit v MSK 

Hlavním cílem projektu je postupně zvyšovat předpoklady pro špičkový výzkum realizovaný na 

univerzitách v MSK. Projekt umožní rozvinout a posílit kapacity pro špičkový výzkum reagující na 
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globální společenské potřeby, využít moderní infrastrukturu, posílit internacionalizaci výzkumných 

týmů i rozvoj kvalitní infrastruktury a vzdělávání pro přípravu budoucích výzkumníků. 

Nositel: Ostravská univerzita v Ostravě  

Partneři: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Slezská univerzita v Opavě 

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

v oboru mechatroniky 

Náplní projektu je připravit a realizovat odborné vzdělávací programy pro vývojové pracovníky 

firmy ELCOM v oblasti mechatroniky. Dojde tak k dalšímu posílení kvalifikace vývojových 

pracovníků české technologické firmy mající své technologické centrum v MSK. 

Nositel: Elcom, a. s. 

Partneři: univerzity v ČR, technologické společnosti nabízející na trhu HW a SW platformy 

a k nim pak příslušná technická školení 

3.2.3 Specifický cíl B3 - Zvýšení mobility lidských zdrojů ze zahraničních znalostních 

institucí a firem do MSK 

Podpora příchodu kvalitních pracovníků ve VaV do regionu a rozvoj lidských zdrojů ve 

VaV 

Na Ostravské univerzitě, Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava a Slezské 

univerzitě v Opavě vznikaly v období let 2011 – 2015 zcela nová výzkumná centra a rovněž se 

modernizují existující výzkumná pracoviště. Univerzity tak disponují kvalitní výzkumnou 

infrastrukturou na úrovni srovnatelné s významnými zahraničními pracovišti. K efektivnímu využití 

jejích kapacit a tvorbě hodnotných a v praxi využitelných výzkumných výsledků je třeba zajistit 

mimořádně kvalitní personální obsazení těchto pracovišť kompetentními, vzdělanými 

a zkušenými pracovníky. 

Nositel: Ostravská univerzita v Ostravě 

Partneři: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Slezská univerzita v Opavě 

Severomoravské centrum pro čistou a aplikovanou matematiku 

Cílem projektu je integrace existujícího výzkumu v oblasti čisté a aplikované matematiky v MS 

kraji a podpora jeho internacionalizace formou krátkodobých i dlouhodobých pracovních pobytů 

vynikajících a vysoce kvalifikovaných odborníků, i formou stáží domácích vědců na špičkových 

pracovištích v zahraničí.  

Nositel: Ostravská univerzita v Ostravě 

Partneři: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Slezská univerzita v Opavě 
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3.2.4 Specifický cíl B4 – Zvýšení počtu absolventů technických oborů a identifikace 

technických talentů 

Polytechnika 2014+ 

Cílem projektu je podpořit motivaci žáků ZŠ a studentů SŠ ke studiu technických 

a přírodovědných oborů a tím přispět ke zlepšení predikované situace na trhu práce 

v Moravskoslezském kraji. Nezbytnou součástí projektu je rozvoj systematické spolupráce 

školské sféry se sférou podnikovou v MS kraji. Dílčím cílem je pak zlepšit vnímání technických 

profesí širokou veřejností. 

Nositel: Agentura pro regionální rozvoj, a. s. 

Partneři: Moravskoslezský kraj, Dolní oblast Vítkovice, Ostravská univerzita v Ostravě, VŠB - 

Technická univerzita Ostrava 

Kreativní pedagogika jako nový prostor pro vzdělávání ve 21. století aneb ʺKaždý je na 

něco chytrýʺ 

Hlavním cílem projektu je vytvoření strategie edukace a podpory individuální výuky žáků a 

studentů, včetně nadaných jedinců v České republice v moderních podmínkách současné 

společnosti s ohledem na vývojové změny nové generace a s důrazem na rozvoj osobností žáků 

v oblasti přírodovědného, technického, matematického a uměleckého vzdělávání. 

Nositel: Ostravská univerzita v Ostravě 

Partneři: Univerzita Palackého v Olomouci, Masarykova univerzita Brno, Mensa ČR, ACCENDO 

- Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s. 

3.3 Horizontální prioritní oblast C - Internacionalizace 

3.3.1 Specifický cíl C1 – Zvýšení intenzity navazování mezinárodních kontaktů 

a účasti v mezinárodních iniciativách a projektech VaV 

Posilování partnerství v bezpečnosti 

Projekt se zaměřuje na rozvoj kapacit výzkumných týmů, včetně zajištění kvalitního technického 

personálu, získávání špičkových výzkumníků, kvalitních začínajících výzkumníků a odborníků 

z aplikační sféry v rámci výzkumných center a laboratoří BTKlastru a jeho členů (např. Výzkumné 

bezpečnostní centrum, Mobilní laboratoř, Centrum aplikovaného výzkumu a experimentálního 

vývoje). Nedílnou součástí je navázání strategických partnerství a programů výzkumné 

spolupráce s předními zahraničními klastry (vč. členů) a výzkumnými pracovišti (v EU i mimo) a 

rozvoj výzkumné spolupráce s těmito pracovišti. 

Nositel: Bezpečnostně-technologický klastr 

Partneři: ETPIS, EU-VRi CIOP,CZTPIS a členové klastru 

Podpora internacionalizace univerzit v regionu 

Moravskoslezský region není většinou primárním místem zájmu zahraničních studentů (zejména 

z vyspělých a rychle se rozvíjejících zemí), a proto bude projekt zaměřen na rozvíjení 

internacionalizace krajských univerzit a to včetně rozšiřování možností budování jejich 

zahraničních poboček. Projekt se dále zaměří na zvyšování podílu studijních programů a 
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předmětů vyučovaných v cizích jazycích, včetně nezbytné jazykové a odborné přípravy 

pedagogů, zajištění zahraničních lektorů, inovaci a vytvoření studijních materiálů. 

Nositel: Ostravská univerzita v Ostravě 

Partneři: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Slezská univerzita v Opavě 

3.3.2 Specifický cíl C2 – Zvyšování informovanosti malých a středních firem 

o trendech vývoje technologií a zahraničních trhů 

Technology foresight 

Klíčovým problémem je, že většina MSP pouze pasivně přejímá signály o technologických 

trendech ze zahraničí, a navíc tehdy, kdy se stávají realitou. To způsobuje, že tyto firmy se těmto 

naplněným trendům posléze přizpůsobují a nemají tak možnosti zdokonalovat a rozšiřovat své 

produkty v takové míře, aby mohly postoupit na vyšší příčky v mezinárodních dodavatelských 

řetězcích, dostat se blíže k cílovému zákazníkovi a lépe rozpoznat jeho potřeby. Účelem tohoto 

projektu je prostřednictvím systematického mapování a vyhodnocování technologických trendů 

vč. plánování návazných strategických výzkumných aktivit vytvořit podmínky pro zvýšení inovační 

výkonnosti a posílení pozic MSP na mezinárodních trzích. 

Nositel: Agentura pro regionální rozvoj, a. s. 

Partneři: členové inovačních platforem RIS
3
 MSK, klastrové organizace  

Regionální inovační a monitorovací akcelerátor (RIMA) 

Náplní projektu je podpora generování inovačních podnikatelských záměrů pro MSP v MSK na 

bázi vyhledávacího a monitorovacího systému, z dostupných globálních databází světového 

výzkumu, trhů, výzev a projektů, s cílem vzniku zásobníku nových podnikatelských záměrů, 

s orientací na potenciál a specifické potřeby jednotlivých technologických firem v kraji. 

Nositel: Českomoravský energetický a bezpečnostní výzkum (ČMEBV) 

Partneři: ARR, Moravskoslezský kraj, Krajská hospodářská komora, VŠB - TU Ostrava, 

MORAVSKÝ VÝZKUM, s.r.o. 

3.3.3 Specifický cíl C3 – Zvýšení exportních aktivit malých a středních inovačních 

firem 

Mezinárodní dodavatelské řetězce 

Tento projekt navazuje na předchozí projekt na podporu mapování technologických trendů pro 

potřeby MSP (technology foresight) a jeho obsahem je mapování možných nových exportních 

příležitostí pro inovační MSP, které vyplývají z identifikovaných technologických trendů, a to 

formou identifikace nových, příp. úpravy stávajících dodavatelských řetězců s mezinárodním 

přesahem v rámci klastrových organizací. 

Nositel: Agentura pro regionální rozvoj, a. s. 

Partneři: klastrové organizace, členové inovačních platforem RIS
3
 MSK 
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Klastrové exportní aliance 

Tento projekt navazuje na předchozí projekt k mapování mezinárodních 

hodnotových/dodavatelských řetězců. V rámci tohoto projektu bude na základě identifikovaných 

mezinárodních hodnotových řetězců podpořeno vytvoření exportních aliancí inovačních MSP, 

které budou zastřešeny velkou firmou, která je členem klastrové organizace a poskytne 

inovačním MSP na zahraničních trzích odpovídající zázemí. 

Nositel: Agentura pro regionální rozvoj, a. s. 

Partneři: klastrové organizace, členové inovačních platforem RIS
3
 MSK 

3.4 Projekty v jednotlivých technologických doménách 

3.4.1 Pokročilé materiály a materiály s nízkou energetickou náročností, jejich vývoj, 

výroba a technologie zpracování a vzájemného spojování 

Vývoj Mg a Ti slitin s UFG (velmi jemno-zrnná struktura) pro následné využití zejména 

v automobilovém průmyslu a zdravotnictví 

Projekt zahrnuje výzkum a vývoj technologie výroby UFG (ultra fine grain) materiálů na bázi Mg, 

Al a Ti pro následné využití v průmyslové praxi. Cílem realizace projektu je optimalizace tvářecího 

procesu pro získání co největšího objemového množství zpracovávaného materiálu. 

Nositel: VÚHŽ, a. s.,  

Partner: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Regionální materiálově-technologické výzkumné 

centrum 

Vývoj a výroba nekonvenčních zkušebních zařízení pro oblast materiálového inženýrství 

Společnost Materiálový a metalurgický výzkum, s. r. o., se zabývá výrobou speciálních strojů 

a zařízení pro oblast speciálního nekonvenčního zkušebnictví. Předmětem projektu je další vývoj 

a rozšíření portfolia velmi speciálních nekonvenčních zkušebních zařízení pro odhad životnosti 

materiálů. 

Nositel: Materiálový a metalurgický výzkum, s. r. o. 

3.4.2 Speciální stroje, zařízení a technologické postupy průmyslové automatizace 

pro výrobu a zkušebnictví 

Flexibilní platformy pro fotometrická měření v automobilovém průmyslu 

Společnost ELCOM, a.s. se věnuje problematice vývoje SW a HW prostředků pro fotometrická 

měření světelně technických parametrů automobilových světlometů již více než 10l et. Vyvinuté 

HW a SW prostředky jsou využívány mnoha významnými světovými výrobci světlené techniky pro 

moderní automobily. Toto tvoří základnu pro provedení zamýšlených inovací nad nyní existujícím 

portfoliem technických řešení, které bude vycházet z důkladné analýzy současného stavu 

vědeckých poznatků, existujících řešení HW a SW platforem, ale také z analýzy současného 

stavu patentové ochrany v dané oblasti. 

Nositel: ELCOM, a. s. 

Partneři: Průmyslové podniky v ČR a SRN 
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Vývoj a aplikace moderních prostředků řízení pro pokročilé zvyšování efektivity výrobních 

systémů Moravskoslezského regionu 

Projekt bude primárně zaměřen na výzkum a vývoj prostředků a metod pro zvyšování efektivity 

výrobních procesů se zaměřením na monitorování procesně významných faktorů ovlivňujících jak 

efektivitu výrobního procesu, tak i životní prostředí. Monitorováním těchto procesů bude 

vytvořena základna pro aplikaci moderních vizualizačních prostředků umožňující vizualizaci 

provozně-technických parametrů ve 2D a 3D provedení. Tato vizualizace umožní rychlejší 

a komplexnější pohled na probíhající proces a odhalení nestandardních a mezních stavů. 

Nositel: VŠB – Technická univerzita Ostrava 

Partneři: Cautum, s.r.o., ITS Vítkovice 

3.4.3 Mechatronické systémy a zařízení  

Manipulační a transportní robot pro přemísťování nepohyblivých pacientů 

Cílem projektu je realizace prototypu manipulačního a transportního robotu pro přemísťování 

nepohyblivých pacientů a zavedení jeho výroby. Projekt využije existující stávající prototyp 

robotického podvozku k inovačnímu procesu, pokračujícím vývojovým procesem pak podle svých 

současných podkladů řešitel a spoluřešitel projektu dokončí vývoj robotického manipulátoru pro 

přemísťování nepohyblivých pacientů, oba robotické systémy pak budou synchronně 

spolupracovat prostřednictvím nadřazeného řídicího systému, jehož analogií v současné době 

řešitel a spoluřešitel disponují. 

Nositel: STROJCAR, s. r. o. 

Partneři: ROBOTSYSTEM, s.r.o., MaDeX, s.r.o., FITE a.s., Rehabilitační ústav Kladruby 

Univerzální robotické laserové pracoviště pro výrobu skeletových konstrukcí zejména 

medicínských robotických technologií 

Cílem projektu je průmyslový výzkum a vývoj nové konstrukce univerzálního robotického 

laserového pracoviště pro výrobu skeletových konstrukcí, zejména v medicínských robotických 

technologiích, zakončený provozním prototypem komplexní robotické technologie, podle zadání 

projektu. Výsledkem bude v České republice jedinečné pracoviště vysoce přesného laserového 

řezání a svařování komponent pro výrobu zejména medicínských robotů a manipulátorů, 

komponent v oblasti automatizace a přesné mechaniky a komponent s novým konstrukčním a 

materiálovým řešením v automobilovém průmyslu. 

Nositel: MATEX PM, s. r. o. 

Partneři: FITE, a.s., Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, SLEZSKÁ 

MECHATRONIKA, a.s. 

3.4.4 Regenerativní medicína, genomika a nové přístupy při analýze dat 

Výzkum a vývoj v oblasti nanobiočipů a nanobiosenzorů zaměřený na vývoj 

mikrofluidických nanobiosenzorů pro diagnostiku v oblasti buněčné terapie 

Hlavní náplní nano a mikrofluidické laboratoře je výzkum a vývoj výrazně rychlejších a levnějších 

biomedicinských aplikací a jejich následný transfer zejména do podpory a zefektivnění již 

probíhajícího aplikovaného výzkumu, ve formě např. preklinických i klinických studií 
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v regenerativní medicíně, zejména v Ostravské Fakultní Nemocnici (FNO). Dále podpora 

plánovaných aktivit FNO a spolupráce v oblastech: výzkumu a vývoje nových produktů v oblasti 

léčivých přípravků pro moderní terapii, transferu produktů do klinických aplikací, preklinické 

testování nových léčivých přípravků moderní terapie na zvířecích modelech s následnou 

přípravou klinických hodnocení, výzkumu v oblasti magnetické separace kmenových buněk 

a zavádění produktů ATMP do klinické praxe. 

Nositel: Fakultní nemocnice Ostrava 

Partneři: DTU – Dánská technická univerzita, 4MEDI, a.s., E&H Services 

Vybudování Centra pro výzkum a léčbu obesity a metabolických chorob 

Cílem projektu je zvýšení kvality péče o zdraví a kvality lidského života v oblasti obesity 

a metabolických chorob propojením výzkumu, klinické péče a spolupráce s aplikovanou sférou. 

Předložený projekt bude vybudován na základě 2 pilířů: 1. Špičková věda v oblasti obesitologie 

a metabolických onemocnění ve spolupráci s významnými odborníky z praxe a zahraničními 

spolupracovníky, 2. Unikátní laboratorní vybavení (pro vybudování nově rozvíjejícího se vědního 

oboru molekulární diabetologie bude nutno zakoupit specializovanou laboratorní techniku). 

Nositel: Ostravská univerzita v Ostravě 

3.4.5 Zpracování a využití druhotných surovin a odpadů  

Zpracování nemocničního odpadu a jeho energetické využití 

Projekt řeší dekontaminaci a zpracování nemocničního odpadu a návazně jeho energetické 

využití. U něj se předpokládá uplatnění technologie dávkového pyrolýzního zpracování.  

Nositel: Družstvo Envicrack 

Ekologizace technologických procesů průmyslové výroby a zpracování odpadů s cílem 

jejich dalšího průmyslového využití 

Náplní projektů bude výzkumná a vývojová činnost v oblasti materiálového využití odpadů 

z produkce výroby surového železa a oceli s cílem nalézt, z environmentálního hlediska, 

bezpečné 

metody zpracování uvedených odpadů při současném plnění požadavku maximalizace 

ekonomické efektivity předložených řešení. 

Nositel: VŠB – Technická univerzita Ostrava 
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3.4.6 Smart grids a smart cities  

Smart Living 

Hlavním cílem vzájemně se doplňujících projektů shrnutých pod jednotící téma „VŠB-TU Ostrava 

pro Smart Living“ bude další rozvoj komplexní kvalitní vzdělávací a výzkumné základny v oblasti 

moderních smart technologií. Tyto projekty plně respektují priority národní i evropské energetické 

koncepce, zároveň představují konkrétní aktivity naplňující koncept chytrého města (Smart City) 

a chytrého regionu (Smart Region) s prioritou zlepšení celkové kvality života a životního prostředí 

v Ostravě a Moravskoslezském kraji. 

Nositel: VŠB – Technická univerzita Ostrava 

Autonomní multifunkční mobilní monoblok tepelných čerpadel pro využívání termické 

energie v lokalitách odvalů ostravsko-karvinského revíru, s efektem snížení jejich vlivu na 

kvalitu ovzduší 

Hlavním cílem projektu je transfer současných geotermálních technologií a technologií tepelných 

čerpadel, jejich generalizace do autonomního multifunkčního geotermálního monobloku, výzkum 

a inovace jejich dílčích technologických částí, implementace ostrovního energetického zdroje na 

bázi obnovitelných zdrojů energií a ekologicky nezávadného zajišťovacího energetického zdroje 

do geotermálního monobloku, výzkum a vývoj nového uspořádání nadřazeného řídicího systému, 

orientace parametrů prototypu monobloku tepelných čerpadel na využívání termické energie 

v lokalitách odvalů Ostravsko-karvinského revíru a založení opakované výroby multifunkčního 

monobloku, včetně výroby variant pro jeho širší využití. 

Nositel: FITE, a. s. 

Partneři: VŠB – Technická univerzita Ostrava, TNG-Air.CZ, s.r.o., SLEZSKÁ MECHATRONIKA 

a.s. 

3.4.7 Integrované bezpečnostní systémy  

Vývoj originálního automaticky ovladatelného univerzálního zařízení pro bezpečnost 

provozu v hornictví 

Tento projekt reaguje na potřebu zvýšení bezpečnosti při hornické činnosti a činnosti prováděné 

hornickým způsobem. Z hlediska bezpečnosti práce a bezpečnosti provozu při hornické činnosti 

je zapotřebí vyvíjet nové technologie a detekční techniky. Vyvinuté zařízení bude sloužit ke 

snížení rizikovosti práce v horninovém prostředí bez narušení jeho rovnovážného stavu a 

negativního ovlivnění životního prostředí. Výzkum a vývoj přímo v oblasti bezpečnosti práce a 

provozu v hornictví reaguje na narůstající deficit výzkumné činnosti v oblasti bezpečnosti práce a 

provozu. Na základě analýzy současného stavu v oblasti bezpečnosti práce v hornictví jsou 

výstupy řešení řady projektů zaměřených prioritně na bezpečnost práce a provozu převážně 

nehmotného charakteru. 

Nositel: VŠB – Technická univerzita Ostrava 

Partneři: Turkish Naval Academy, Marmara University, Okan University 
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Biologická odezva zdravotního stavu problémového životního prostředí regionu 

Moravskoslezsko 

Cílem projektu je komplexní posouzení expozice člověka a reakce na znečištění životního 

prostředí v regionu Moravskoslezského kraje, jedná se zejména o vyhodnocení vlivu 

znečištěného prostředí na výskyt diabetu. 

Nositel: E&H Services 

3.4.8 Superpočítačové metody pro řešení inženýrských úloh 

Zabezpečení Open access přístupu k HPC infrastruktuře 

Projekt je zaměřen na zajištění Open access přístupu vědecké obce k high performance 

computing (HPC) infrastruktuře Národního superpočítačového centra IT4Innovations. Projekt 

obsahuje pokrytí provozních nákladů HPC infrastruktury IT4Innovations, která bude v období 

2016-2020 poskytovat své výpočetní kapacity výzkumné komunitě na základě Open access. 

Nositel: VŠB – Technická univerzita Ostrava 

Vybudování Laboratoře vizualizace a virtuální reality IT4Innovations 

Jedná se o vybudování podpůrné části infrastruktury Národního superpočítačového centra 

IT4Innovations v Ostravě. Vybudování Laboratoře vizualizace a virtuální reality přispěje obecně 

k zintenzivnění transferu technologií, navýšení objemu smluvního a kolaborativního výzkumu 

a v neposlední řadě zvýší pravděpodobnost úspěchu projektů podávaných do jedné 

z nejdůležitějších výzev v rámci mezinárodních projektů H2020 zaměřené na využití pokročilé 

vizualizace a virtuální reality: 'Factories of the Future 2020 - Digital, virtual and resource-efficient 

factories'. 

Nositel: VŠB – Technická univerzita Ostrava 
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4 Přehled projektů a finančních alokací v členění dle specifických 
cílů a technologických domén (ke dni 3. 6. 2015) 

 

Tabulka 1 – přehled projektů v členění dle technologických domén 

Technologická doména 
Počet 
projektů 

Náklady projektu  
v mil Kč bez DPH 

(odhad) 

Pokročilé materiály 43 3 979,44     

Průmyslová automatizace 10 2 410,19     

Mechatronika 13 2 041,60 

Biomedicína 12 1 422,70     

Technologie zpracování odpadů 8 564,95 

Inteligentní energetika 45 7 960,95  

Integrované bezpečnostní systémy 29 3272,49 

Superpočítačové metody 7 1 928,45 

Horizontální projekty 71 6 158,87     

Celkový součet 238 29 739,64     
 

 

Tabulka 2 – přehled projektů v členění dle specifických cílů 

Specifický cíl 
Počet 
projektů 

Náklady projektu  
v mil Kč bez DPH 

(odhad) 

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

34  7 619,81     

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

62  6 449,51     

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

13  581,56     

SC A4 – Zvýšení počtu výzkumných aktivit interdisciplinárního 
rozměru 

55  9 035,35     

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

2  16,12     

SC B1 – Zvýšení odborných kompetencí lidských zdrojů  
o znalostní ekonomice 

6  674,30     

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

21  2 032,05     

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

3  696,20     

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

28  2 194,70     

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

6  224,40     

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

4  119,82     

SC C3 – Zvýšení exportních aktivit malých a středních 
inovačních firem 

2  21,40     

SC D2 – Zajištění realizace RIS
3
 MSK 1  60,10     

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

3
 MSK 

1  14,31     

Celkový součet 238 29 739,64     
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5 Další informace 

V případě, že chcete registrovat Váš projekt do AP RIS
3
 MSK 2015-2016 (projekt musí spadat do 

některého ze specifických cílů a/nebo technologických domén – viz kap. 2), kontaktujte 

Ing. Radka Jakoba, jakob@arr.cz. Máte-li zájem se zapojit do některé z inovačních platforem 

RIS
3
 MSK (specializované pracovní týmy k naplňování jednotlivých technologických domén – 

mapování a vyhodnocování technologických trendů a návazná tvorba nových výzkumných 

a vývojových projektů a další související aktivity; výčet platforem viz níže), obraťte se, prosím, na 

Ing. Davida Paweru, pawera@arr.cz. 

Přehled inovačních platforem RIS
3
 MSK: 

1. Moderní materiály, 

2. Moderní řídicí systémy pro výrobu, zkušebnictví a bezpečnost, 

3. Regenerativní medicína, genomika a bioinformatika (Moravskoslezský biotechnologický klastr), 

4. Inteligentní energetika a zpracování odpadů, 

5. KlastrNet (interdisciplinární výzkum), 

6. StartUps (podpora začínajících inovativních firem). 

 

Více informací k výše uvedeným a dalším aktivitám RIS
3
 MSK najdete na webu www.rismsk.cz.  

mailto:jakob@arr.cz
mailto:pawera@arr.cz
http://www.rismsk.cz/

