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Akční plán je zpracováván jako součást RIS3 Moravskoslezského kraje (dále jen RIS3 
MSK), která je specializovaným dokumentem pro podporu aktivit v oblasti výzkumu, 
vývoje a inovací. RIS3 MSK vznikla úpravou a doplněním původní Regionální inovační 
strategie Moravskoslezského kraje (dále jen RIS MSK) z r. 2010 dle požadavků Evrop-
ské komise pro současné programovací. Účelem RIS3 je definovat oblasti výzkumné 
specializace (tzv. technologické domény), na které se chce dlouhodobě stát či region 
specializovat. Má se jednat o výzkumné oblasti, v nichž má daný stát určitou konku-
renční výhodou (tradice, technické vybavení, atd.) případně se také může jednat o 
nové perspektivní výzkumné oblasti. Tato RIS3 je podmínkou pro čerpání prostředků 
ze Strukturálních fondů EU v programovém období 2014 – 2020 na výzkum, vývoj a 
inovace.

V následujícím výčtu jsou uváděny pouze příklady projektů zařazených  
do jednotlivých priorit. 
 

Horizontální prioritní oblast A – Transfer technologií

 
Specifický cíl A1    a Zvýšení intenzity transferu a komercializace 
výsledků výzkumné a vývojové činnosti

G Projekt: Podpora center excelentního environmentálního výzkumu
 (Ostravská univerzita v Ostravě) 
G Projekt: Podpora rozvoje transferu technologií
 (VŠB - Technická univerzita Ostrava)

Specifický cíl A2   a Zvýšení objemu smluvního a kolaborativního 
výzkumu ve výzkumných organizacích

G Projekt: Vývoj nové generace leteckých sedadel (BORCAD CZ, s. r. o)
G Projekt: Telematické a integrované bezpečnostní systémy (IT Cluster, o. s.)

V následujícím výčtu jsou uváděny pouze příklady projektů zařazených 
do jednotlivých technologických domén. 

Technologická doména   a Pokročilé materiály a materiály 
s nízkou energetickou náročností

G Projekt: Vývoj Mg a Ti slitin s UFG (velmi jemno-zrnná struktura) pro následné vy-
užití zejména v automobilovém průmyslu a zdravotnictví (VÚHŽ, a. s.)

G Projekt: Vývoj a výroba nekonvenčních zkušebních zařízení pro oblast materiálo-
vého inženýrství (Materiálový a metalurgický výzkum, s. r. o.)

Technologická doména   a Speciální stroje, zařízení a technologické postupy 
průmyslové automatizace pro výrobu a zkušebnictví

G Projekt: Flexibilní platformy pro fotometrická měření v automobilovém průmyslu 
(ELCOM, a. s.) 

G Projekt: Vývoj a aplikace moderních prostředků řízení pro pokročilé zvyšování 
efektivity výrobních systémů Moravskoslezského regionu

 (VŠB – Technická univerzita Ostrava)

Horizontální prioritní oblast B – Lidské zdroje

 
Specifický cíl B1   a Zvýšení odborných kompetencí lidských 
zdrojů o znalostní ekonomice

G Projekt: Nové myšlení “NEW MINDS” (Ahra – Consulting, s. r. o.)
G Projekt: Odborné a speciální vzdělávací projekty v rámci celoživotního vzdělávání 

v oblasti energetiky a ŽP (VŠB – Technická univerzita Ostrava)

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

G Projekt: Zvýšení mezinárodní kvality a výsledků výzkumu univerzit v MSK 
(Ostravská univerzita v Ostravě)

G Projekt: Zvýšení odborné kvalifikace výzkumných a vývojových zdrojů společnosti 
ELCOM, a.s. v oboru mechatroniky (Elcom, a. s.)

Technologická doména   a Mechatronické systémy a zařízení 

G Projekt: Manipulační a transportní robot pro přemísťování nepohyblivých pacientů 
(STROJCAR, s. r. o.)

G Projekt: Univerzální robotické laserové pracoviště pro výrobu skeletových konstrukcí 
zejména medicínských robotických technologií (MATEX PM, s. r. o.)

 

Technologická doména   a Regenerativní medicína, genomika 
a nové přístupy při analýze dat

G Projekt: Výzkum a vývoj v oblasti nanobiočipů a nanobiosenzorů zaměřený na vývoj 
mikrofluidických nanobiosenzorů pro diagnostiku v oblasti buněčné terapie (Fakultní 
nemocnice Ostrava)

G Projekt: Vybudování Centra pro výzkum a léčbu obesity a metabolických chorob (Os-
travská univerzita v Ostravě)

Technologická doména   a Zpracování a využití druhotných surovin a odpadů 
v podmínkách ostravské aglomerace 

G Projekt: Zpracování nemocničního odpadu a jeho energetické využití
 (Družstvo Envicrack)
G Projekt: Ekologizace technologických procesů průmyslové výroby a zpracování odpa-

dů s cílem jejich dalšího průmyslového využití (VŠB – Technická univerzita Ostrava)

Specifický cíl B3   a Zvýšení mobility lidských zdrojů ze zahraničních znalostních 
institucí a firem do MSK

G Projekt: Podpora příchodu kvalitních pracovníků ve VaV do regionu a rozvoj lidských 
zdrojů ve VaV (Ostravská univerzita v Ostravě) 

G Projekt: Severomoravské centrum pro čistou a aplikovanou matematiku
 (Ostravská univerzita v Ostravě)

Specifický cíl B4   a Zvýšení počtu absolventů technických oborů a identifikace 
technických talentů

G Projekt: Polytechnika 2014+ (Ostravská univerzita v Ostravě)
G Projekt: Kreativní pedagogika jako nový prostor pro vzdělávání ve 21. století aneb 

“Každý je na něco chytrý” (Ostravská univerzita v Ostravě)
 

Horizontální prioritní oblast C – Internacionalizace

Specifický cíl C1   a Zvýšení intenzity navazování mezinárodních kontaktů a účasti 
v mezinárodních iniciativách a projektech VaV

G Projekt: Posilování partnerství v bezpečnosti (Bezpečnostně-technologický klastr)
G Projekt: Podpora internacionalizace univerzit v regionu
 (Ostravská univerzita v Ostravě)

Specifický cíl C2   a Zvyšování informovanosti malých a středních firem o trendech 
vývoje technologií a zahraničních trhů

G Projekt: Technology foresight (Agentura pro regionální rozvoj, a. s.)
G Projekt: Regionální inovační a monitorovací akcelerátor (Českomoravský 

energetický a bezpečnostní výzkum) 
 

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

G Projekt: Mezinárodní dodavatelské řetězce (Agentura pro regionální rozvoj, a. s.)
G Projekt: Klastrové exportní aliance (Agentura pro regionální rozvoj, a. s.) 

Technologická doména   a Smart grids a smart cities 

G Projekt: Smart Living (VŠB – Technická univerzita Ostrava)
G Projekt: Autonomní multifunkční mobilní monoblok tepelných čerpadel pro vyu-

žívání termické energie v lokalitách odvalů ostravsko-karvinského revíru, s efek-
tem snížení jejich vlivu na kvalitu ovzduší (FITE, a. s.)

Technologická doména   a Integrované bezpečnostní systémy 

G Projekt: Vývoj originálního automaticky ovladatelného univerzálního zařízení pro 
bezpečnost provozu v hornictví (VŠB – Technická univerzita Ostrava)

G Projekt: Biologická odezva zdravotního stavu problémového životního prostředí 
regionu Moravskoslezsko (E&H Services)

 

Technologická doména   a Superpočítačové metody pro řešení inženýrských úloh

G Projekt: Zabezpečení Open access přístupu k HPC infrastruktuře
 (VŠB – Technická univerzita Ostrava)
G Projekt: Vybudování Laboratoře vizualizace a virtuální reality IT4Innovations
 (VŠB – Technická univerzita Ostrava)
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Specifický cíl A3   a Zvýšení počtu vzniklých spin-offs a inovativních start-ups

G Projekt: Green Light for Start ups (TechAréna) (VŠB – Technická univerzita Ostrava)
G Projekt: Podpora vzniku a rozvoje inovačních firem v Moravskoslezském kraji 

(BIC Ostrava)

Specifický cíl A4   a Zvýšení počtu výzkumných aktivit interdisciplinárního rozměru

G Projekt: Zvýšení kvality života pacienta a ošetřovatelské péče zavedením nových 
operačních postupů na bázi technologie vodního paprsku (Ústav geoniky AV ČR)

G Projekt: Výzkum a vývoj technologie pro akumulaci elektřiny s využitím technologie 
FES umožňující charakter provozu MicroGrid (VŠB – Technická univerzita Ostrava)
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Další informace

V případě zájmu o registraci Vašeho projektu do akčního plánu,
kontaktujte Mgr. Radka Jakoba, tel.: 736 605 923, email: jakob@arr.cz. 

Více informací k inovačním aktivitám v rámci Moravskoslezského
kraje naleznete na webu www.rismsk.cz.

V Moravskoslezském kraji byla schválena RIS3 MSK zastupitelstvem kraje v červnu 
2014. Poté byly zahájeny práce na tzv. prvním dvouletém akčním plánu RIS3 MSK na 
léta 2015-2016 (dále jen AP). Tento akční plán obsahuje konkrétní aktivity sloužící 
k naplňování cílů a technologických domén RIS3 MSK. 

Registrace projektů v AP přináší nositelům projektů tyto výhody:

O soulad s RIS3 MSK – projekty spadající svým charakterem do některého ze speci-
fických 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 vyža-
dován soulad s RIS3 MSK),

O 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),

O informační a poradenský servis o aktuálních výzvách v krajských, národních, ope-
račních a komunitárních programech vhodných pro registrované projekty.

AP podléhá projednání v Radě pro inovace MSK, která je hlavním poradním orgánem 
MSK pro řízení realizace RIS3 MSK, následně je pak projednáván v radě a zastupitel-
stvu MSK. Správu AP provádí Agentura pro regionální rozvoj, a.s.


