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ÚVOD 
 

Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje (RIS3 MSK) je dokumentem, ze kterého 

vychází podpora výzkumných, vývojových a inovačních aktivit v Moravskoslezském kraji a řeší 

činnosti všech aktérů inovačního systému v kraji. Inovační, výzkumné a vývojové aktivity jsou běžně 

realizovány prostřednictvím projektů, které jsou zahrnuty v tzv. akčním plánu, jež je součástí  

RIS3 MSK. Vzhledem k tomu, že se projekty vyvíjejí a jejich stav se mění, probíhá při každém 

dvouletém akčním plánu pravidelně 1x za rok jeho vyhodnocení, resp. projektů v něm obsažených.  

Aktuální akční plán je určen na období let 2017 – 2018 a tato zpráva obsahuje jeho vyhodnocení za 

rok 2017, které provádí výkonná jednotka Moravskoslezské Investice a Development, a.s. v rámci 

projektu Smart akcelerátor RIS3 strategie, reg. číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000294.  

V průběhu roku 2017 došlo v inovačním systému Moravskoslezského kraje k výrazným změnám a 

byla započata změna fungování řízení a koordinace RIS3 MSK. Došlo také ke změnám v implementační 

struktuře RIS3 MSK, která je popsána rovněž v aktualizované RIS3 strategii (aktualizace ke květnu 

2018). Jedním z podstatných kroků v této změně bylo jmenování nové Rady pro inovace, jejíž hlavní 

rolí je projednávání strategických projektů, které jsou následně připravovány v rámci jednotlivých 

pracovních skupin RIS MSK; a také zřízení nové organizace pověřené řízením RIS3 MSK – 

Moravskoslezského inovačního centra Ostrava, a.s. Tyto změny měly vliv také na podobu 

vyhodnocení akčního plánu za rok 2017 a jeho výrazné aktualizaci pro rok 2018. Předkládaná 

hodnotící zpráva tedy obsahuje hodnotící zprávu v struktuře, která se odlišuje od dřívějších zpráv.  
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METODIKA 
 

Vzhledem ke změnám v inovačním systému popsaným v úvodu tohoto dokumentu byla také 

změněna metodika vyhodnocení a aktualizace akčního plánu.  Vyhodnocení Akčního plánu není ve 

struktuře dle vertikálních domén a horizontálních priorit, jak tomu bylo v rámci předchozích 

vyhodnocení, ale tato průběžná zpráva obsahuje celkové shrnutí vybraného vzorku 199 projektů a 

ostatních aktivit inovačního systému. Vzorek projektů byl vybrán s ohledem na aktivitu jejich nositelů 

v rámci inovačního systému a zřetel byl brán také na intenzitu spolupráce mezi nositelem a výkonnou 

jednotkou, resp. Moravskoslezským krajem.  

K práci s akčním plánem je stále využíváno cloudové uložiště Google disk, kde mají všichni nositelé 

uloženy své projektové fiše a dle výzvy pracovníků týmu RIS3 pak průběžně aktualizují informace. 

Poslední aktualizace vybraného vzorku projektů, od které se odvíjí vyhodnocení akčního plánu za rok 

2017, byla vztažena k datu 31. 5. 2018.  

Pro vyhodnocení Akčního plánu byly zjišťovány následující klíčové informace o stavu registrovaných 

projektů: 

- zda je projekt realizován; nebo 

- realizace projektu ještě nebyla zahájena; nebo 

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

- realizace projektu byla ukončena. 

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

možnost své projekty blíže okomentovat.  

 

Kapitola VYHODNOCENÍ AP RIS3 MSK ZA OBDOBÍ 2017 obsahuje celkový přehled projektů a 

souhrnné informace o stavu realizace projektů a jejich finančních alokaci v členění do čtyř kategorií - 

projekty v realizaci, projekty, které budou realizovány, projekty, jejichž realizace byla ukončena a 

projekty, které realizovány nebyly a ani nebudou.  

Přehled vybraných projektů je k dispozici v PŘÍLOZE č. 1 této zprávy. V návaznosti na vyhodnocení AP 

za rok 2017 byla rovněž provedena revize projektů AP, a to s ohledem na aktuální a budoucí potřeby 

inovačního systému, kdy je cílem, co nejefektivnější alokace prostředků, tzn. financování co 

nejkomplexnějších projektů, které pokrývají více oblastí, mají větší dopad a propojují více subjektů. 

V souladu s tím nově sestavená Rada pro inovace požadovala počet projektů v akčním plánu výrazně 

zredukovat, a to na současných 48 projektů. Z nich je 38 převedeno ze stávajícího akčního plánu, 3 

byly zaregistrovány v květnu 2018 jako nové strategické projekty a 7 projektů je nyní nově 

registrováno. Aktualizovaný akční plán je v PŘÍLOZE č. 2 této zprávy.  

  

V kapitole ILUSTRATIVNÍ PŘÍKLADY REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ jsou popsány vybrané projekty 

s bližším komentářem.  
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V kapitole OSTATNÍ AKTIVITY INOVAČNÍHO SYSTÉMU MSK je uveden 

přehled dalších aktivit nezařazených do AP, které v inovačním 

systému probíhají. Tyto aktivity nemají primárně charakter 

kontinuálních činností projektového typu. Nicméně se jedná o aktivity networkingového, 

vzdělávacího a jiného typu (konference, semináře, workshopy, apod.), které mohou v případě jejich 

správného zacílení vůči aktuálním potřebám aktérů inovačního systému MSK přinést zajímavé 

impulsy pro rozvoj spolupráce v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Z toho důvodu jsou i některé tyto 

aktivity zmíněny.   

Závěrečná kapitola  SHRNUTÍ komplexně shrnuje průběžný stav realizace současného akčního plánu 

2017 - 2018.  
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VYHODNOCENÍ AP RIS3 MSK ZA OBDOBÍ 2017  
 

Výběr vzorku 

Akční plán pro roky 2017 – 2018 obsahuje celkem 240 projektů. Pro potřeby vyhodnocení akčního 

plánu za rok 2017 byl vybrán vzorek 199 projektů v celkové alokaci 18,1 mld. Kč. Projekty byly 

vytipovány s ohledem na dopad jejich výsledků na inovační systém, dále pak s ohledem na aktivitu 

jejich nositelů v rámci inovačního systému a zřetel byl také na intenzitu spolupráce mezi nositelem a 

výkonnou jednotkou, resp. Moravskoslezským krajem. Z těchto 199 projektů se podařilo zjistit 

aktuální stav projektů pouze u 127 projektů. Ke zbylým projektům se bohužel nositelé nevyjádřili.   

Projekty v realizaci 

 

K 31. 5. 2018 bylo z vybraného vzorku 199 projektů v celkové finanční alokaci přibližně 5 mld. Kč 

celkem 38 projektů stále v realizaci. Jednalo se především o projekty dvou ostravských univerzit, a to 

Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a Ostravské univerzity. Dále jsou to projekty 

Moravskoslezského automobilového klastru, který v rámci Moravskoslezského kraje vykazuje 

vysokou aktivitu a připravuje a realizuje velké množství úspěšných projektů. Nejvíce projektů je 

realizováno v oblasti Pokročilých materiálů, následují projekty z oblasti průmyslových automatizací.  

Z hlediska specifických cílů má přibližně třetina projektů v realizaci charakter smluvního 

a kolaborativního výzkumu, nebo je zacílena na zvýšení odborné kvalifikace a dalších dovedností 

lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji.  

 

Projekty, které budou realizovány  

 

Vybraný vzorek obsahuje celkem 32 projektů, jejichž realizace ještě nezapočala, ale plánuje se nebo 

byla alespoň část z těchto projektových záměrů realizována či bude realizována v rámci jiných 

projektů.  

Nositeli těchto projektů jsou především opět Vysoká škola báňská – Technická univerzita v Ostravě a 

Ostravská univerzita.  

Dle vertikálních domén se jedná zejména o projekty z oblasti integrovaných bezpečnostních systémů 

a biomedicíny.  

Z pohledu specifických cílů se jedná o kombinaci projektů zaměřených na zvýšení objemu smluvního 

a kolaborativního výzkumu ve výzkumných organizacích, zvýšení odborné kvalifikace a dalších 

dovedností lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji a na zvýšení odborných kompetencí lidských zdrojů o 

znalostní ekonomice. 
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Projekty, které nebudou realizovány 

 

V době tvorby AP na roky 2017 – 2018 do něj byly zaregistrovány 

nebo z přechozího AP 2015 – 2016 přesunuty i projekty, které měli 

nositelé v plánu realizovat, ale v průběhu roku 2017 se rozhodli, že projekty již realizovat nebudou. 

Hlavním důvodem pro nerealizování jsou především nedostatečné finanční prostředky, zejména pak 

z důvodu nevhodnosti vypsaných výzev pro financování z národních a mezinárodních zdrojů resp. 

nevypsáním výzev. Celkem jde o 46 projektů v celkovém objemu 2,8 mld. Kč. Z pohledu nositelů jsou 

to především projekty Vědecko-technologického parku Ostrava (VTPO), a.s., který prošel 

transformací v Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s. Původní projektové záměry VTPO 

nejsou v souladu s novým zaměřením a aktivitami MSIC, a.s., a proto nebudou realizovány.  

Projekty, které byly ukončeny 

 

V průběhu sledovaného období byla ukončena realizace 11 projektů s celkovou alokací 257 mil. Kč.  

Z hlediska vertikálních priorit se jednalo o projekty z oblasti průmyslové automatizace, biomedicíny, 

mechatroniky, pokročilých materiálů. 

Dle specifických cílů se jednalo o projekty zaměřené na zvýšení objemu smluvního a kolaborativního 

výzkumu ve výzkumných organizacích, zvýšení počtu výzkumných aktivit interdisciplinárního 

rozměru, zvýšení mobility lidských zdrojů ze zahraničních znalostních institucí a firem do MSK, 

zvýšení počtu absolventů technických oborů a identifikace technických talentů a na zvýšení odborné 

kvalifikace a dalších dovedností lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji. 

 

Závěr  

 

Vyhodnocení akčního plánu za rok 2017 nebylo provedeno jako obvykle ke konci roku, ale k 31. 5. 

2018. Toto zpoždění bylo způsobeno změnami v inovačním systému, kdy došlo k obměně RIS3 týmu, 

který zodpovídá za implementaci RIS3 strategie MSK, zejména pak ke změně RIS3 manažera (od října 

2017). Vzhledem k tomu, že Akční plán je živý dokument a projekty se neustále vyvíjejí a jejich stav se 

mění, nemělo toto zpoždění vliv na realizaci projektů v původním akčním plánu. 

Podkladem pro vyhodnocení se stal výběrový vzorek 199 projektů, z nichž pouze u 127 se podařilo 

zjistit jejich aktuální stav. U zbývajících 72 projektů se nepodařilo získat vyjádření jejich nositelů, 

protože výkonná jednotka nemá možnost nositele přimět k poskytování informací. Sdílení informací o 

projektech je čistě na rozhodnutí nositelů a je založeno na dobrovolné spolupráci s výkonnou 

jednotkou, potažmo s Moravskoslezským krajem. Vzhledem k tomu, že se jedná o citlivé informace, 

musí výkonná jednotka respektovat rozhodnutí nositelů informace neposkytovat.  

V návaznosti na vyhodnocení AP za rok 2017 byla potřeba zároveň provést aktualizaci AP pro rok 

2018. Aktualizace pro rok 2018 probíhala průběžně, protože nositelé stav svých projektů měli 

možnost aktualizovat v průběhu celého roku ve svých fiších v prostředí Google disku. Vzhledem 

k tomu, že vyhodnocení akčního plánu bylo provedeno k datu 31.5.2018, byla provedena také revize 

projektů a aktualizace AP pro roku 2018 až po tomto datu, protože vyhodnocení a aktualizace jsou 

procesy, které jsou neoddělitelné. Jak bylo popsáno výše, tato aktualizace je v souvislosti se změnami 



 

 
 
 
www.rismsk.cz 

7     
 

inovačního systému Moravskoslezského kraje poměrně radikální. 

Akční plán na roky 2017 – 2018 původně obsahoval 240 projektů, ale 

s ohledem na aktuální a očekávané budoucí potřeby inovačního 

systému MSK, kdy je cílem, co nejefektivnější alokace prostředků, 

tzn. financování co nejkomplexnějších projektů, které pokrývají více oblastí, mají větší dopad a 

propojují více subjektů, byl v souladu s rozhodnutím nové Rady pro inovace počet projektů akčního 

plánu výrazně zredukován, a to na 48 projektů. Aktualizovaný akční plán je v PŘÍLOZE č. 2. 
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ILUSTRATIVNÍ PŘÍKLADY REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ 
V následující kapitole jsou popsány některé z projektů aktuálně 

vyhodnocovaného AP 2017-2018, které byly/jsou úspěšně 

realizovány a přispěly k rozvoji inovačního systému MSK.  

 

Projekt: Koboty – procesní inovace 

Žadatel: Moravskoslezský automobilový klastr 

Rozpočet: 4 mil Kč 

 

Spolupracující robotika (Kobot - kolaborativní robot) vytváří nové možnosti součinnosti člověka a 

stroje v novém pojetí Industry 4.0. Člověk s kobotem sdílí společný pracovní prostor a robot pomáhá 

člověku s neergonomickými, opakujícími se nebo jinými nepříjemnými, či nebezpečnými pracemi. 

Otázka bezpečnosti je u této technologie klíčová. Kobot pomocí pokročilé sensoriky kontroluje své 

pohyby, aby svým působením neomezil a hlavně neohrozil člověka. Dlouho byla tato oblast využívána 

omezeně. Z důvodu bezpečnosti mohl stroj pracovat, pouze pokud se člověk nacházel mimo jeho 

pracovní prostor. Projekt proto detailně řeší efektivní a bezpečnou interakci robota a člověka, oblast 

mezi manuální výrobou a úplnou automatizací tak, aby tahle interakce navazovala na Industry 4.0. 

 

V první polovině roku 2018 byly instalovány 3 kolaborativní roboti (ABB, Kuka, Universal robots) ve 

sdílené laboratoři v prostorách budovy Tandem a také byl vytvořen řešitelský tým, který bude 

poskytovat služby malým a středním podnikům. Tato laboratoř kolaborativní robotiky se stane 

součástí připravovaného Centra kolaborativní robotiky. 

 

Projekt: Program podpory stáží studentů/žáků ve firmách 

Žadatel: Moravskoslezský kraj 

 

Moravskoslezský kraj vyhlásil v rámci programu „Program podpory stáží studentů/žáků ve firmách“ 

v roce 2017 dvě výzvy k předkládaní projektů. Na realizaci Programu byla ve schváleném rozpočtu 

kraje na rok 2017 vyčleněna částka 3.000.000 Kč.  Celkem bylo v obou výzvách předloženo 27 žádostí, 

z nich bylo podpořeno 23 žádostí v celkovém objemu 2.891.100,- Kč. Seznam podpořených projektů 

v rámci programu je dostupný na stránkách: https://www.msk.cz/verejna_sprava/granty_rozvoj.html 

Program podpory stáží studentů/žáků ve firmách pokračuje i v roce 2018. Do první výzvy s celkovou 

finanční alokací 5.000.000,- Kč vyhlášené v rámci tohoto programu se přihlásilo celkem 46 žádostí. 

K podpoře bylo doporučeno celkem 38 žádostí v celkovém objemu 4.964.800,- Kč. 

 

  

https://www.msk.cz/verejna_sprava/granty_rozvoj.html
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Projekt: Kolokační centrum pro výzkum řídicích, informačních a 

komunikačních technologií pro Průmysl 4.0 

Žadatel: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava – 

Fakulta elektrotechniky a informatiky  

Kolokační centrum pro výzkum řídicích, informačních a komunikačních technologií pro Průmysl 4.0 

bude řešit zásadní problém zachycení nových technologických vývojových trendů, jejich zvládnutí a 

rozšíření o výsledky vlastního výzkumu. Implementace principů konceptu Průmysl 4.0 bude přinášet 

nutnost interdisciplinární provázanosti různých výzkumných a vývojových pracovišť s cílem vytvořit 

tzv. kyberneticko-fyzikální systémy budoucích "chytrých továren".  

Projekt byl předložen do výzvy č. 02_17_049 pro Dlouhodobou mezisektorovou spolupráci pro ITI v 
prioritní ose 1 OP a byl doporučen k financování. Jeho realizace bude zahájena v druhé polovině roku 
2018. Při implementaci projektu se počítá i se spoluprací s MSIC, a.s. 
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ILUSTRATIVNÍ PŘÍKLADY NOVĚ REGISTROVANÝCH 

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

přínosné pro rozvoj inovačního systému MSK. Jedná se o projekty, které byly do akčního plánu nově 

zaregistrovány v rámci jeho aktualizace pro rok 2018.  

 

Projekt: Podnikavý region (Podreg) 

Žadatel: Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s. 

Podnikavý region je projekt na podporu podnikání v Moravskoslezském kraji. Snahou je motivovat k 

podnikání obyvatele MSK napříč krajem, cílovými skupinami, věkem, vzděláním, obory, apod. Podreg 

má podpořit budoucí podnikatele, vypíchnout zajímavé projekty a v ideálním případě mezi nimi najít 

technologické a inovační špičky a ty podpořit. 

V rámci projektu bude zmapován systém podpory začínajících podnikatelů ve spolupráci s 

relevantními partnerskými organizacemi z kraje, doplněn chybějícími službami (osobnostní koučink 

apod.) a finančními nástroji. Tyto finanční nástroje nabídnou finanční pomoc vybraným začínajícím 

podnikatelům. 

 

Projekt: Centrum průmyslových kompetencí 

Žadatel: Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s. 

MSK je ekonomikou s velkým podílem výrobních firem, pro které je klíčové udržet krok s novými 

technologiemi, aby si zachovali svoji konkurenceschopnost. V současné době se také řada firem 

potýká s nedostatkem pracovníků, zavádění nových technologií může pomoci MSP tento nedostatek 

vyřešit. 

Především pro majitele a ředitele malých a středních firem (MSP) je těžké orientovat se v nových 

rychle se vyvíjejících technologiích a získat nezávislé informace o vhodnosti a rentabilitě jednotlivých 

technologií v rámci jejich výrobních procesů. S ohledem na finanční náročnost nákupu těchto nových 

technologií firmy často s jejich zaváděním váhají. 

 

Hlavní plánované aktivity Centra průmyslových kompetencí: 

a) osvěta (informování o nových technologií, využití nápadů a technologií pro firmu, školení 

zaměstnanců) 

b) konzultace (nezávislé posouzení potřeb firmy v oblasti zavádění nových technologií, vyzkoušení 

více technologií od několika dodavatelů) 

c) projekt (příprava projektu na zavedení nové technologie včetně návratnosti investice) 

d) technologie (implementace technologie do výrobního procesu) 

 

V rámci projektu budou připraveny a otestovány business modely fungování laboratoře 

kolaborativních robotů, a také nastaveny a pilotovány služby pro externí firmy. Dále bude připraven 

koncept rozvoje sdílených laboratoří - tj. definování zaměření a vybavení dalších sdílených laboratoří. 
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Projekt: Rozvoj dotačního programu Podpora podnikání 

Žadatel: Krajský úřad Moravskoslezského kraje 

Společně s dalšími projekty RIS MSK má dotační program kraje na podporu podnikání a jeho 

specifické programy přispět k vizi MSK stát se do roku 2025 jedním z top 3 krajů v ČR dle růstu: 

 změny mediánové mzdy 2019 – 2025, 

 změny počtu VaV zaměstnanců ve firmách 2019 - 2025, 

 změny počtu podnikatelů na 1000 EAO 2019 - 2025, 

 změny daňových výnosů FO – podnikatelů 2019 – 2025. 

Dotační program kraje na podporu podnikání (DP) je a nadále bude fungovat jako jeden z hlavních 

finančních nástrojů MSK na podporu rozvoje start-ups a malých a středních firem (MSP). S ohledem 

na tuto funkci DP je nutné zajistit jeho neustálý rozvoj, tak aby jeho zaměření reflektovalo měnící se 

potřeby začínajících firem a MSP. 

Podpora začínajících podnikatelů, podpora vývojových a inovačních aktivit MSP a podpora high-tech 

firem s mezinárodní ambicí formou tzv. podnikatelských voucherů: 

 StartUp voucher - umožnit začínajícím podnikatelům se po dobu 3 měsíců 100% se věnovat 

tržní validaci podnikatelského záměru 

 InnoBooster - získat manažera pro realizaci odkládaného projektu produktové inovace 

 TechArt voucher - umožnit firmám aplikovat metody průmyslového designu pro produktové 

inovace 
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OSTATNÍ AKTIVITY INOVAČNÍHO SYSTÉMU MSK 
 

V této kapitole je uveden přehled dalších aktivit přispívajících 

k naplňování RIS3 MSK. Jedná se o aktivity nezařazené v AP, které nemají projektový charakter. Patří 

mezi ně zejména semináře, konference, workshopy či jiné aktivity vzdělávacího a networkingového 

typu. Tyto aktivity jsou v rámci vyhodnocení zmíněny, protože  v procesu rozvoje inovačního systému 

mají velký význam. Networking a sdílení příběhů, zkušeností a informací jsou v dnešní době základem 

k podpoře inovací a rozvoji podnikání a společnosti vůbec.  

Dále jsou do této kapitoly začleněny aktivity aktérů regionálního inovačního ekosystému MSK na 

národní a evropské úrovni. Tyto aktivity umožňují získávat včasné informace důležité pro rozvoj 

inovačního ekosystému MSK a dále možnost ovlivňovat zaměření podpory VVI především na národní 

úrovni. 

 

Název aktivity:   vznik Moravskoslezského inovačního centra Ostrava, a.s. (MSIC) 

Datum otevření:  1. července 2017 

Realizátor/partner:  Moravskoslezský kraj, Statutární město Ostrava 

Web:    https://www.ms-ic.cz/  

Popis aktivity:   

Dne 1. července 2017 byla zřízena nová instituce Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., 
která vznikla transformací Vědecko-technologického parku Ostrava. MSIC Ostrava, a.s. má 5 
akcionářů – Moravskoslezský kraj, Statutární město Ostrava, Ostravskou univerzitu, Vysokou školu 
báňskou – Technickou univerzitu Ostrava a Slezskou univerzitu v Opavě. 

MSIC, a.s. bylo pověřeno realizací tří klíčových aktivit - výkonným řízením RIS MSK; přípravou, 

implementací a rozvojem služeb v oblasti „Business Innovation“; a správou nemovitostí. Hlavní rolí 

MSIC, a.s. v rámci RIS3 MSK bude příprava nové regionální inovační strategie MSK (mapování potřeb, 

výběr prioritních aktivit, formulace projektů, realizace projektů a jejich evaluace); koordinace řízení 

RIS3 MSK včetně zajištění zapojení relevantních partnerů do aktivit RIS3 MSK v rámci Rady pro 

Inovace a/nebo pracovních skupin; koordinace aktivit v rámci RIS3 MSK; implementace relevantních 

strategických projektů; zajištění financování strategických projektů; a také koordinace PR a 

marketingu RIS MSK. 

 

Název aktivity:   rebranding Agentury pro regionální rozvoj, a.s. na společnost 

Moravskoslezské Investice a Development, a.s. (MSID) 

Datum transformace:  od října 2017, formálně (změna názvu) duben 2018 

Realizátor/partner:  Moravskoslezský kraj 

Web:    http://www.msid.cz/  

https://www.ms-ic.cz/
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Popis aktivity:    

V rámci změn inovačního systému Moravskoslezského kraje došlo 
k reorganizaci aktivit a činností jednotlivých subjektů 
vlastněných/řízených Moravskoslezským krajem. Nově vzniklé 
Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s. postupně přebírá agendu inovací, kterou dříve řešila 
Agentura pro regionální rozvoj, a.s. V průběhu roku 2017 a dále pak také plynule v roce 2018 dochází 
k intenzivní spolupráci mezi těmito dvěma organizacemi s cílem postupného a bezproblémového 
přenesení agendy inovací. Agentura pro regionální rozvoj tedy s ohledem na svou novou agendu 
změnila název na Moravskoslezské Investice a Development, a.s.  

 

Název akce:  Vzdělávání aktérů inovačního systému Moravskoslezského kraje 

Datum konání:  v průběhu r. 2017 

Realizátor/partner:  MSID  

Popis akce:    

V rámci realizace Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje organizovala Agentura pro 

regionální rozvoj, a.s. (nyní již společnost Moravskoslezské Investice a Development, a.s.) vzdělávací 

semináře na tato témata: 

 Trendy v automobilovém průmyslu  

 Koncept smart city - smysl a praktické využití  

 Elektromobily a autonomní vozidla  

 Prezentační dovednosti  

 

Název akce:  Reciproční návštěva partnerů ze Švédska  

Datum konání:  3. – 7. 4. 2017 

Realizátor/partner:  Agentura pro regionální rozvoj, a.s. (nyní již společnost Moravskoslezské 
Investice a Development, a.s.) 

Popis akce:  

V rámci realizace projektu Smart Akcelerátor RIS3 strategie, jehož cílem je implementovat Regionální 

inovační strategii Moravskoslezského kraje a rozvíjet inovační systém, se uskutečnila reciproční 

návštěva partnerů ze Švédska, se kterými byla navázána spolupráce v průběhu roku 2016. Cílem 

návštěvy bylo shrnout a zpracovat poznatky z návštěvy RIS3 týmu ve Švédsku, kde byla identifikována 

metoda UREQAH sloužící k řešení společenských problémů/výzev. Všechny poznatky byly v rámci 

návštěvy zpracovány do Design Option Paper a ověřeny v Moravskoslezském kraji. 

 

Název akce:    Stáž - Dánsko  

Datum konání: 22. – 28. 1. 2017 

Realizátor/partner: Agentura pro regionální rozvoj, a. s. (nyní již společnost Moravskoslezské 
Investice a Development, a.s.), Ostravská univerzita, Dolní oblast Vítkovice 
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Popis akce:    

V rámci realizace projektu Smart Akcelerátor RIS3 strategie se 

uskutečnila zahraniční stáž do Dánska. Cílem stáže bylo nalézt nástroj 

dosud v ČR nepoužívaný na podporu technického a přírodovědného 

vzdělávání. Získané poznatky pak byly zpracovány do Design Option Paper a ověřeny 

v Moravskoslezském kraji. 

 

Název akce:  Reciproční návštěva partnerů z Dánska 

Datum konání:  25. – 28. 4. 2017 

Realizátor/partner:  Agentura pro regionální rozvoj, a. s. (nyní již společnost Moravskoslezské 
Investice a Development, a.s.) 

Popis akce:  

V rámci realizace projektu Smart Akcelerátor RIS3 strategie byla zrealizována reciproční návštěva 

partnerů z Dánska, se kterými byla navázána spolupráce na začátku roku 2017. Cílem návštěvy bylo 

shrnout a zpracovat poznatky z návštěvy RIS3 týmu v Dánsku, kde byl identifikován nástroj na Edularp 

na podporu technického a přírodovědného vzdělávání (zejména matematiky). Všechny poznatky byly 

v rámci návštěvy zpracovány do Design Option Paper a ověřeny v Moravskoslezském kraji. 

 

Název aktivity:   Pilotní ověření nástroje UREQAH 

Datum konání:   červen 2017 

Realizátor/partner:  Agentura pro regionální rozvoj, a. s. (nyní již společnost Moravskoslezské 
Investice a Development, a.s.) 

Popis aktivity:   

V červnu 2017 byla za přítomnosti partnerů ze Švédska pilotně ověřena metoda UREQAH, která je 
univerzálním nástrojem pro řešení společenských výzev a je možné ji použít pro podporu  VaVaI, a to 
převážně v přípravné fázi při definování a iniciaci výzkumných projektů.  

 

 

Název aktivity:   Pilotní ověření nástroje Edularp 

Datum konání:   srpen 2017 -  červen 2018 

Realizátor/partner:  Agentura pro regionální rozvoj, a. s. (nyní již společnost Moravskoslezské 
Investice a Development, a.s.) 

Popis aktivity:   

V srpnu 2017 bylo zahájeno pilotní ověřování nástroje Edularp, které trvá až do června 2018. Jedná se 

o tzv.  Education live action role playing (Edularp), což je metoda neformálního vzdělávání hravou a 

zábavní formou s pevně stanoveným edukačním cílem. Pilotní ověřování probíhalo na 5 ZŠ 

v Moravskoslezském kraji a bylo realizováno externí firmou Eduludus, z.s., která se dlouhodobě na 
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tuto oblast specializuje. Všechny vytvořené edularpy a podklady 

k nim jsou k dispozici na webu 

https://www.eduludus.cz/matematicke-edularpy/  

 

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

Datum konání: 3. 5. 2017 

Realizátor/partner: Agentura pro regionální rozvoj, a. s. (nyní již společnost Moravskoslezské 
 Investice a Development, a.s.) 

Popis akce:    

V rámci jednání této inovační platformy byla na základě odborné přednášky diskutována problematika 
materiálového zhodnocení a energetického využití odpadů. 

 

Název akce:   Jednání odborné inovační platformy Regenerativní medicína, genomika, 
bioinformatika 

Datum konání: 13. 6. 2017 

Realizátor/partner: Agentura pro regionální rozvoj, a. s. (nyní již společnost Moravskoslezské 
 Investice a Development, a.s.) 

Popis akce:  

V rámci setkání inovační platformy vyslechli účastníci přednášku na téma Titanové slitiny a jejich použití 

v biomedicíně. 

 

Název akce:    Jednání odborné inovační platformy Moderní řídicí systémy pro výrobu 
zkušebnictví a bezpečnost 

Datum konání: 21. 9. 2017 

Realizátor/partner: Agentura pro regionální rozvoj, a. s. (nyní již společnost Moravskoslezské 

 Investice a Development, a.s.) 

Popis akce:  

Tématem jednání této inovační platformy byla Internet of things - sběr a využití big data v průmyslu. 

V rámci tohoto tématu se diskutovaly technologie a aplikace pro internet of things. 

 

Název akce:    Chytřejší kraj – mezinárodní konference a brokerage event 2017 

Datum konání: 5. 10. 2017 

Realizátor/partner: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

Popis akce:  

https://www.eduludus.cz/matematicke-edularpy/
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Velká networkingová akce určená firmám, univerzitám i výzkumným 

institucím z celé Evropy. Akce byla určena především těm, kteří se 

zajímali o sdílení nových projektových záměrů a chtěli najít partnera pro 

jejich realizaci.  

Název akce:   MSIC Opening 

Datum konání: 13. 10. 2017 

Realizátor/partner: Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s. 

Popis akce:  

Představení MSIC, jeho vize, mise a aktivit. Představeny byly také výsledky práce MSIC za první 3 měsíce 

(především programu MSIC Expand). Součástí akce byl i networking s majiteli vysoce inovativních firem 

z Moravskoslezského regionu.  

Název akce:    Tech-Art workshop 

Datum konání: 3. 11. 2017 

Realizátor/partner: Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s. 

Popis akce:  

Cílem akce bylo představit možné přínosy designových inovací tradičních výrobků výrobně-

technologickým firmám z MSK a tím překonat existující bariéru při spolupráci s průmyslovými designéry.  

Název akce:   Současné přístupy k hospodářskému rozvoji regionů  

Datum konání:   12. 11. 2017 

Realizátor/partner:  Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s. 
 

Popis akce:  

Doc. Jiří Blažek, přední expert v oblasti problematiky regionálního rozvoje, představil hlavní novodobé 

trendy hospodářského rozvoje regionů, hlavní přístupy k podpoře inovací a hospodářské 

konkurenceschopnosti měst a regionů. Prostor byl věnován globálním produkčním sítím a upgradingu, 

regionálním inovačním systémům, chytré specializaci a multilaterální spolupráci. 

 

Název akce:    Jednání odborné inovační platformy Start-ups 

Datum konání: 14. 11. 2017 

Realizátor/partner: Agentura pro regionální rozvoj, a. s. (nyní již 
 společnost Moravskoslezské Investice a 
 Development, a.s.) 

Popis akce:  

https://www.ms-ic.cz/detail-akce/soucasne-pristupy-k-hospodarskemu-rozvoji-regionu/
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V rámci setkání inovační platformy start-ups bylo řešeno nastavení 

systému koordinace aktivit na podporu podnikavosti v regionu MSK a 

určení rolí jednotlivých aktérů.   

 

 

Název akce: 

Staň se hvězdou mezinárodní start-upové scény a získej 60000EUR!  

Datum konání:   5. 12. 2017 

Realizátor/partner:  Moravskoslezský automobilový klastr 
 

Popis akce:  

Cílem akce bylo představení pilotního projektu IMPACT CONNECTED CAR (podpořený z programu 

Horizon2020) a možností, které projekt přináší pro start-upy působící v oblasti konektivity 

automobilů a související infrastruktury, zařízení a silniční komunikaci. Ty nejlepší start-upy mohou 

získat finanční podporu ve výši 60 000 EUR, přístup k mezinárodní síti zkušených mentorů a 

akceleračním službám.  

Název aktivity:   Setkávání platformy inovační a podnikatelské infrastruktury  

Datum konání:   září 2017 – květen 2018 

Realizátor/partner:  Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s. a Centrum podpory inovací 
VŠB-TUO 
 
Popis aktivity: 

Společná jednání zástupců agentury CzechInvest, JIC, MSIC a CPI, v rámci kterých jsou diskutovány 
možnosti spolupráce a koordinace aktivit národní a regionální úrovně v oblasti podpory start-upů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ms-ic.cz/detail-akce/infoday/
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SHRNUTÍ 
 

 

Akční plán 2017 – 2018 byl připraven v březnu 2017 a navazoval na AP z let 2015 – 2016. Akční plán 

pro rok 2017 – 2018 obsahoval 240 projektů, jejichž sběr probíhal průběžně, protože akční plán je 

živý dokument a nositelé vkládali projekty průběžně, stejně jako do minulého AP. Pro práci s akčním 

plánem bylo, stejně jako v minulosti, využíváno prostředí Google disku. Tento způsob administrace 

akčního plánu se osvědčil, protože umožňuje RIS3 týmu a nositelům projekty okamžitě nezávisle na 

sobě spravovat – upravovat některé jejich atributy (náklady, partnery apod.) dle aktuálního stavu, 

resp. je odstraňovat, nebo přidávat nové. 

V první polovině roku 2017 proběhlo vyhodnocení akčního plánu, a to na vzorku 199 projektů, u nichž 

byl zjišťován stav k 31. 5. 2018. Z vybraného vzorku 199 projektů byl stav zjištěn pouze u 127 

projektů. U zbývajících 72 projektů nositelé neprojevili zájem o spolupráci a nebylo tak možné zjistit 

jejich stav.  Z uvedených 127 projektů je 38 projektů v realizaci, 32 projektů, které budou realizovány, 

46 projektů, jejich realizace ještě nezapočala a již ani nezapočne a 11 již zrealizovaných projektů.   

Lze tedy konstatovat, že na základě hodnocení vybraného vzorku (při zohlednění počtu projektů, u 

nichž bylo možné stav zjistit) byl akční plán naplněn (tj. projekty byly zrealizovány, resp. budou 

realizovány) z více než 50 %. Poměrně dost projektů (46) je těch, u nichž nedošlo k zahájení realizace 

a jejichž realizace se ani neplánuje. Jako hlavní překážku k zahájení realizace nositelé uváděli 

nedostatečné finanční prostředky. Tato situace byla způsobena především tím, že nebyly vyhlášeny 

vhodné výzvy pro čerpání z národních a mezinárodních dotačních programů.   

Spolu s vyhodnocením akčního plánu pak proběhla také aktualizace akčního plánu pro rok 2018. 

Aktualizace probíhala dle aktuálních a budoucích potřeb inovačního systému, kdy je cílem, co 

nejefektivnější alokace prostředků, tzn. financování co nejkomplexnějších projektů, které pokrývají 

více oblastí, mají větší dopad a propojují více subjektů. V souladu s tím nová Rada pro inovace 

vyslovila požadavek počet projektů v akčním plánu výrazně zredukovat, a to na současných 48 

strategických projektů/intervencí. Z nich je 38 převedeno ze stávajícího akčního plánu, 3 byly 

zaregistrovány v květnu 2018 jako nové strategické projekty a 7 projektů je nyní nově registrováno. 

Aktualizovaný akční plán je v PŘÍLOZE č. 2.  

 

Vyhodnocení AP také obsahuje ilustrativní příklady úspěšných projektů, které byly v akčním plánu 

zařazeny. Jednalo se o projekty  Koboty – procesní inovace, Program podpory stáží studentů/žáků ve 

firmách, Kolokační centrum pro výzkum řídicích, informačních a komunikačních technologií pro 

Průmysl 4.0. Kromě toho byly do vyhodnocení akčního plánu zařazeny také další aktivity, které 

nemají primárně projektový charakter (aktivity spojené s přestavbou inovačního systému, semináře, 

konference, workshopy, apod.). Tyto networkingové aktivity jsou totiž v dnešní době, kdy je sdílení 
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základním předpokladem úspěchu, více než důležité. Mají vliv na 

rozvoj inovačního systému, podnikání a společnosti vůbec. Jejich 

realizace je velice důležitá. 
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ZKRATKY 
AP  Akční plán RIS3MSK 

ARR  Agentura pro regionální rozvoj, a.s. 

CI  Agentura pro podporu podnikání a investic 

CPI  Centrum podpory inovací při VŠB-TUO 

JIC  Jihomoravské inovační centrum 

MPO   Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 

MSIC  Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s. 

MSID   Moravskoslezské Investice a Development, a.s. 

MSK  Moravskoslezský kraj 

NRIS   Národní Strategie inteligentní specializace České republiky 

OP   operační programy 

OP PIK  Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 

OP VVV  Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

OU  Ostravská univerzita 

RIS3MSK Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje 

TAČR   Technologický agentura České republiky 

VŠB-TUO Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

 

 

PŘÍLOHY 
PŘÍLOHA Č. 1  Vzorek projektů z Akčního plánu 2017 – 2018 vybraný pro vyhodnocení dle stavu 

k 31. 5. 2018 (seznam projektů) 

PŘÍLOHA Č. 2 Aktualizovaný akční plán (2017-2018) pro rok 2018 

 



Číslo Název žadatele Název projektu 

Náklady projektu 

v Kč bez DPH 

(odhad v mil Kč)

Stav realizace projektu k 31.5.2018

1 Bezpečnostně technologický klastr,z.s.
Zefektivnění činnosti klastru v oblasti spolupráce a jeho 

řízení
7,50 N/A

2 BIC Ostrava, s.r.o. Podpora vzniku a rozvoje inovačních firem v MSK 3,06 N/A

3 CZ-TPIS,z.s. SAFETY & SECURITY AGENT (OPVV) 50,20 N/A

4 CZ-TPIS,z.s. Technologický vývoj a trendy v bezpečnosti průmyslu 6,20 N/A

5 CZ-TPIS,z.s.
Vzdělávání zaměstnanců na vedoucích pozicích v 

oblasti bezpečnosti ve firmách (OPZ)
4,10 N/A

6 E&H services, a.s.
Biologická odezva zdravotního stavu problémového 

životního prostředí regionu Moravsko-Slezsko.
19,81 PROJEKT SE NEREALIZUJE, ALE BUDE REALIZOVÁN  

7 ECOFER s.r.o.
Kompenzační membrány (pro výbušné i nevýbušné 

prostředí)
1,10 N/A

8 ELCOM, a.s.
Flexibilní platformy pro fotometrická měření v 

automobilovém průmyslu
6,60 PROJEKT SE REALIZUJE  

9 ELCOM, a.s. Metrologie pro Smart Grids 2,00 REALIZACE PROJEKTU UKONČENA

10 ELCOM, a.s. Technologické centrum II společnosti ELCOM, a.s. 62,00 PROJEKT SE REALIZUJE  

11 ELCOM, a.s.
Zvýšení odborné kvalifikace výzkumných a vývojových 

zdrojů společnosti ELCOM, a.s. v oboru mechatroniky
1,10 PROJEKT SE NEREALIZUJE, ALE BUDE REALIZOVÁN  

12 Envir & Power Ostrava a. s.
Optimalizační opatření pro snížení emisí z lokálních 

topenišť spalujících kusová tuhá fosilní paliva
18,58 N/A

13 Fakultní nemocnice Ostrava

Výzkum a vývoj v oblasti nanobiočipů a 

nanobiosenzorů zaměřený na vývoj mikrofluidických 

nanobiosenzorů pro diagnostiku v oblasti buněčné 

28,00 N/A

14 Fakultní nemocnice Ostrava
Datový sklad pro vědu a výzkum FNO s návazností na 

datové analýzy klinických dat
12,35 REALIZACE PROJEKTU UKONČENA

15 Fakultní nemocnice Ostrava

Robotický stretcher pro záchranu pacientů 

v traumatickém stavu jako elektromobilní resuscitační 

ministanice

47,00 REALIZACE PROJEKTU UKONČENA

16 GASCONTROL, společnost s  r. o.
Geotermální technologický systém k velkokapacitnímu 

získávání geotermální energie z podzemních prostor 
75,00 N/A

17 Hlásím se k továrně, o.s. Řemeslný inkubátor Provoz Hlubina 241,50 N/A

18 IMCoPharma a.s.
Projekt výzkumu a vývoje vícesložkových excipientů pro 

pevné lékové formy, s cílem zavedení do výroby
61,00 REALIZACE PROJEKTU UKONČENA

19
Institut Geoniky AV ČR, v.v.i, Ostrava - 

Poruba

Nová nízkonákladová, atermická a nedeštrukčná 

operačná technológia s minimálnymi traumatizujúcimi 

dopady na pacienta s maximálnou výťažnosťou pre 

spoločnosť

50,76 PROJEKT SE NEREALIZUJE, ALE BUDE REALIZOVÁN  

20 KARIM FN Ostrava
Akutní respirační selhání v intenzívní péči v Moravsko-

slezského kraje (MSK)  – etiologie a epidemiologie
1,60 N/A

21 KÚ MSK, RRC Kompenzační fond 25,15 N/A

22 KÚ MSK, RRC Mobilita 10,50 REALIZACE PROJEKTU UKONČENA

23 KÚ MSK, RRC Stipendia Ph.D. studentů 25,25 PROJEKT SE REALIZUJE  

24 mcePharma s. r. o.
Aplikovaný výzkum a vývoj multikomponentních a 

multifunkčních excipientů, pro použití ve výrobě 
4,50 REALIZACE PROJEKTU UKONČENA

25 mcePharma s. r. o.
Vývoj doplňků stravy na bázi pokročilých matreiálů a 

nano technologií 
5,50 REALIZACE PROJEKTU UKONČENA

26
Moravskoslezské Investice a 

Development, a.s.
Technology foresight 10,12 PROJEKT UŽ NEBUDE REALIZOVÁN 

27
Moravskoslezské Investice a 

Development, a.s.
Mezinárodní dodavatelské řetězce 5,20 PROJEKT UŽ NEBUDE REALIZOVÁN 

28
Moravskoslezské Investice a 

Development, a.s.
Propagace a medializace inovací v MSK 14,31 PROJEKT UŽ NEBUDE REALIZOVÁN 

29 Moravskoslezský automobilový klastr o.s. Autoakdemie 2 12,50 REALIZACE PROJEKTU UKONČENA

30 Moravskoslezský automobilový klastr o.s. Inovativní klastr 5,20 REALIZACE PROJEKTU UKONČENA

31 Moravskoslezský automobilový klastr o.s. Plasty 12,20 PROJEKT SE REALIZUJE  

32 Moravskoslezský automobilový klastr o.s. Kovy 5,10 PROJEKT SE REALIZUJE  
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33 Moravskoslezský automobilový klastr o.s. Progresivní technologie 15,30 PROJEKT SE REALIZUJE  

34 Moravskoslezský automobilový klastr o.s. KOBOTY – procesní inovace 4,00 PROJEKT SE REALIZUJE  

35 Moravskoslezský automobilový klastr o.s. Exoskeletony 4,80 PROJEKT UŽ NEBUDE REALIZOVÁN 

36 Moravskoslezský automobilový klastr o.s.
Pokročilé kompozitní kovové pěny (titanové, hlinkové) 

CMF
1,50 PROJEKT SE NEREALIZUJE, ALE BUDE REALIZOVÁN  

37 Moravskoslezský automobilový klastr o.s.
Multi material joining, spojování různých materiálu 

(MMJ)
1,50 PROJEKT SE REALIZUJE  

38
Moravskoslezský energetický klastr, 

občanské sdružení

Vybavení laboratoří a zkušeben Dřevařského a 

energetického centra

průmyslového výzkumu, vývoje a inovací

60,60 N/A

39
Moravskoslezský energetický klastr, 

občanské sdružení

Rozvoj činností Moravskoslezského energetického 

klastru a posílení

zahraniční spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje

 

107,60 N/A

40
Moravskoslezský energetický klastr, 

občanské sdružení

Zvýšení odborných znalostí studentů SŠ v oblasti 

elektrotechniky a 

energetiky 
14,10 N/A

41
Moravskoslezský energetický klastr, 

občanské sdružení

Partnerství v oblasti Energetiky 
16,10 N/A

42 Moravskoslezský kraj Podpora VaV aktivit výzkumných organizací 15,00 PROJEKT SE REALIZUJE  

43 Moravskoslezský kraj Pracovní místa ve VaV 2,00 REALIZACE PROJEKTU UKONČENA

44 Moravskoslezský kraj Program podpory stáží žáků/studentů ve firmách 8,00 PROJEKT SE REALIZUJE  

45 Moravskoslezský kraj Foster excellence in the Moravian-Silesian Region 25,00 PROJEKT UŽ NEBUDE REALIZOVÁN 

46 NSK, z.s.
Autonomní systémy pro skladování v průmyslu a 

dopravě
17,91 N/A

47 NSK, z.s. Posílení mezinárodní spolupráce NSK 3,50 N/A

48 NSK, z.s. Posílení spolupráce mezi členy NSK 5,00 N/A

49 Ostravská LTS, a.s. Centrum pro výzkum a vývoj inovačních technologií 132,00 PROJEKT SE REALIZUJE  

50 Ostravská univerzita v Ostravě Podpora internacionalizace univerzit v regionu 52,00 PROJEKT SE REALIZUJE  

51 Ostravská univerzita v Ostravě
Inovace přírodovědných a lékařských studijních oborů 

moravskoslezských univerzit ve vztahu ke znalostní 
495,00 PROJEKT SE REALIZUJE  

52 Ostravská univerzita v Ostravě
Podpora příchodu kvalitních pracovníků ve VaV do 

regionu a rozvoj LZ ve VaV
605,00 PROJEKT SE REALIZUJE  

53 Ostravská univerzita v Ostravě Regionální centrum podpory CŽV 205,00 PROJEKT UŽ NEBUDE REALIZOVÁN 

54 Ostravská univerzita v Ostravě
Kompetentní pedagog a žák – základ úspěšného 

vzdělávání
110,00 PROJEKT SE REALIZUJE  

55 Ostravská univerzita v Ostravě Škola hrou 170,00 PROJEKT SE REALIZUJE  

56 Ostravská univerzita v Ostravě
Kreativní pedagogika jako nový prostor pro vzdělávání 

ve 21. století aneb "Každý je na něco chytrý".
160,00 PROJEKT SE REALIZUJE  

57 Ostravská univerzita v Ostravě

Zatraktivnění práce ve vědě a výzkumu a popularizace 

společenských, lékařských, humanitních a 

přírodovědných oborů

62,00 PROJEKT SE NEREALIZUJE, ALE BUDE REALIZOVÁN  

58 Ostravská univerzita v Ostravě
Zvýšení mezinárodní kvality a výsledků výzkumu 

univerzit v MSK
100,00 PROJEKT SE NEREALIZUJE, ALE BUDE REALIZOVÁN  

59 Ostravská univerzita v Ostravě
Podpora center excelentního matematicko-

informatického výzkumu
252,50 PROJEKT UŽ NEBUDE REALIZOVÁN 

60 Ostravská univerzita v Ostravě
Podpora center excelentního environmentálního 

výzkumu
151,50 PROJEKT UŽ NEBUDE REALIZOVÁN 

61 Ostravská univerzita v Ostravě
North-Moravian Centre for Pure and Applied 

Mathematics
51,00 PROJEKT UŽ NEBUDE REALIZOVÁN 

62 Ostravská univerzita v Ostravě Rozvoj studijních programů úzce souvisejících s VaV 121,20 PROJEKT SE REALIZUJE  

63 Ostravská univerzita v Ostravě
Regionální vzdělávací centrum pro medicínu a 

související zdravotnické obory
400,00 PROJEKT SE NEREALIZUJE, ALE BUDE REALIZOVÁN  

64 Ostravská univerzita v Ostravě
Vybudování Centra Research Institut for Monoclonal 

Gammopathy - Translational Medicine 
50,00 PROJEKT UŽ NEBUDE REALIZOVÁN 
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65 Ostravská univerzita v Ostravě Biomedical Research And Transfer Technology 515,00 PROJEKT UŽ NEBUDE REALIZOVÁN 

66 Railsformers s.r.o. Vývoj cloudových řešení pro MSP 10,00 PROJEKT SE NEREALIZUJE, ALE BUDE REALIZOVÁN  

67 Railsformers s.r.o. Marketing zahraničních trhů 4,00 PROJEKT SE NEREALIZUJE, ALE BUDE REALIZOVÁN  

68 Railsformers s.r.o. Finanční gramotnost běžné populace 6,00 PROJEKT SE REALIZUJE  

69 Slezská univerzita v Opavě

Metody vyšetření a analýzy obrazových medicínských 

dat pro predikci a ověření kvalitativních výsledků 

regenerativní medicíny.

20,50 PROJEKT UŽ NEBUDE REALIZOVÁN 

70 Slezská univerzita v Opavě
Optimalizace diverzifikace UAV prostředků při řešení 

mimořádné události s více ohnisky - vybudování 
25,00 PROJEKT UŽ NEBUDE REALIZOVÁN 

71 STROJCAR s. r. o.
Manipulační a transportní robot pro přemísťování 

nepohyblivých pacientů
45,00 N/A

72 TopFunction s. r. o. IdeaLab 21,00 N/A

73 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.
Navýšení znalostního potenciálu výzkumně vývojových 

pracovníků skupiny TŽ-MS
1,20 N/A

74 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.
Optimalizace výrobních nákladů, energetické a 

materiální náročnosti, kvalitativních parametrů 
2,00 N/A

75 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.
Vývoj nových sofistikovaných výrobků ve společnostech 

skupiny TŽ-MS.
3,50 PROJEKT SE REALIZUJE  

76 Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.

Zvýšení kvality života pacienta a ošetřovatelské 

starostlivosti zavedením nových operačních postupů 

na bázi technologie vodního paprsku
50,50 PROJEKT SE NEREALIZUJE, ALE BUDE REALIZOVÁN  

77 Vědecko-technologický park Ostrava, a. s. TechAréna I - projekt TechInn – Technology Innovation 13,00 PROJEKT UŽ NEBUDE REALIZOVÁN 

78 Vědecko-technologický park Ostrava, a. s. TechAréna II - Podpora rozvoje technologických firem 20,00 PROJEKT UŽ NEBUDE REALIZOVÁN 

79 Vědecko-technologický park Ostrava, a. s. TechAréna III – Idealab 101,00 N/A

80 Vědecko-technologický park Ostrava, a. s.
Rozvíjení know-how kapacit pro příchod firem s vyšší

přidanou hodnotou do regionu
11,00 PROJEKT UŽ NEBUDE REALIZOVÁN 

81 Vědecko-technologický park Ostrava, a. s. Inovační vouchery MSK 61,50 PROJEKT UŽ NEBUDE REALIZOVÁN 

82 VorKon Engineering s.r.o.
Rozvoj a zvyšování kapacit pro vývoj v automobilovém 

průmyslu
3,50 N/A

83 VorKon Engineering s.r.o. Vývojové aktivity u partnera v Německu 2,10 N/A

84 VŠB - TU Ostrava
FMMI VŠB-TUO - Strategický rozvoj doktorských 

studijních programů
10,40 PROJEKT SE REALIZUJE  

85 VŠB - TU Ostrava
Nanotechnologie - vědecká výchova doktorandů pod 

dvojím mezinárodním vedením
10,20 PROJEKT SE REALIZUJE  

86 VŠB - TU Ostrava
Příprava výzkumného doktorského studijního 

programu GeoSimulation
13,00 PROJEKT UŽ NEBUDE REALIZOVÁN 

87 VŠB-TU Ostrava Technika pro budoucnost 163,00 PROJEKT SE REALIZUJE  

88 VŠB-TU Ostrava
FEI VŠB-TUO - Strategický rozvoj doktorských studijních 

programů
2,50 PROJEKT UŽ NEBUDE REALIZOVÁN 

89 VŠB-TUO, FEI
Kolokační centrum pro výzkum řídicích, informačních a 

komunikačních technologií pro Průmysl 4.0
94,50 REALIZACE PROJEKTU UKONČENA

90 VÚHŽ a.s.
Vývoj Mg a Ti slitin s UFG (velmi jemno-zrnná 

struktura) pro následné využití zejména v 
12,30 PROJEKT UŽ NEBUDE REALIZOVÁN 

91 VÚHŽ a.s. Vývoj povlaků pro vysokoteplotní aplikace 15,30 PROJEKT UŽ NEBUDE REALIZOVÁN 

92 VÚHŽ a.s.
Vývoj technologie odstředivého odlévání odlitků z 

nástrojových ocelí
15,30 PROJEKT SE NEREALIZUJE, ALE BUDE REALIZOVÁN  

93
Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita Ostrava
Podpora polytechnického vzdělávání a práce s talenty 202,00 PROJEKT SE REALIZUJE  

94
Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita Ostrava

Rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu – mladí vědci pro 

růst výzkumných týmů
335,10 PROJEKT SE NEREALIZUJE, ALE BUDE REALIZOVÁN  

95
Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita Ostrava
Program dlouhodobých stáží studentů ve firmách 310,20 PROJEKT SE NEREALIZUJE, ALE BUDE REALIZOVÁN  

96
Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita Ostrava
TECHNOLOGIE PRO KOMPLEXNÍ BEZPEČNOST - TeKoBe 1696,00 PROJEKT SE NEREALIZUJE, ALE BUDE REALIZOVÁN  

97
Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita Ostrava

(TechAréna) Podnikatelský inkubátor Poruba = Areál 

podnikání Poruba
121,00 PROJEKT UŽ NEBUDE REALIZOVÁN 

98
Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita Ostrava
Podpora stabilizace výzkumných týmů 42,00 PROJEKT SE REALIZUJE  

99
Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita Ostrava
Podpora rozvoje transferu technologií 70,07 PROJEKT SE REALIZUJE  

100
Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita Ostrava

Vzdělávací aktivity pro firmy o nových energetických 

aplikacích
3,30 PROJEKT SE NEREALIZUJE, ALE BUDE REALIZOVÁN  

101
Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita Ostrava

Výzkumné aktivity - energetické využití odpadů, 

ochrana ovzduší (identifikace zdrojů znečištění)
150,10 PROJEKT SE REALIZUJE  

102
Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita Ostrava

Zvyšování odborné kvalifikace praktickými 

dovednostmi a znalostmi
30,10 PROJEKT UŽ NEBUDE REALIZOVÁN 

103
Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita Ostrava

Nové technologie RFID ve spojení s Internetem věcí a 

rozšířenou realitou
12,80 PROJEKT UŽ NEBUDE REALIZOVÁN 

104
Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita Ostrava
Home Care 2020 spolupráce 78,50 PROJEKT SE NEREALIZUJE, ALE BUDE REALIZOVÁN  

105
Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita Ostrava

Spolupráce vzdělávacího řetězce s průmyslovou sférou 

prostřednictvím systémového vzdělávání zaměřeného 
25,10 PROJEKT UŽ NEBUDE REALIZOVÁN 

106
Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita Ostrava
Centrum řízení procesů a automatické identifikace 36,40 PROJEKT UŽ NEBUDE REALIZOVÁN 
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107
Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita Ostrava

Národní superpočítačové centrum IT4Innovations - 

udržitelnost
812,00 PROJEKT SE REALIZUJE  

108
Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita Ostrava
Národní superpočítačové centrum IT4Innovations 503,00 PROJEKT SE REALIZUJE  

109
Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita Ostrava

Vybudování Laboratoře vizualizace a virtuální reality 

IT4Innovations
65,50 PROJEKT SE NEREALIZUJE, ALE BUDE REALIZOVÁN  

110
Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita Ostrava

Finanční/dotační nástroj na podporu komercializace 

VaV výsledků – Pre-seed aktivity 
230,50 PROJEKT UŽ NEBUDE REALIZOVÁN 

111
Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita Ostrava
(TechAréna) Green Light for Start ups 20,50 PROJEKT SE REALIZUJE  

112
Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita Ostrava
Centrum pro mechatronické systémy 235,00 PROJEKT SE REALIZUJE  

113
Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita Ostrava
Smart Living 252,00 PROJEKT SE NEREALIZUJE, ALE BUDE REALIZOVÁN  

114
Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita Ostrava

Vývoj progresivních a inovace klasických kovových 

materiálů a technologií jejich zpracování s využitím 

metod fyzikálního a matematického 

93,80 PROJEKT SE REALIZUJE  

115
Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita Ostrava

SMART CPIT - Sustainable Development Campus - 

Smart Campus (CPIT 3) 
164,60 PROJEKT SE REALIZUJE  

116
Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita Ostrava

Podpora rozhodování v oblasti plánování a řízení 

mobility Moravskoslezského kraje
91,50 PROJEKT UŽ NEBUDE REALIZOVÁN 

117
Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita Ostrava
Regionální kontaktní organizace pro HORIZON2020 16,10 PROJEKT SE NEREALIZUJE, ALE BUDE REALIZOVÁN  

118
Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita Ostrava

Přístrojová inovace laboratoří analytické a fyzikální 

chemie pro aplikace v moderních technologických 
136,35 PROJEKT SE NEREALIZUJE, ALE BUDE REALIZOVÁN  

119
Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita Ostrava

Ekologizace technologických procesů průmyslové 

výroby a zpracování odpadů s cílem jejich dalšího 
146,35 PROJEKT SE NEREALIZUJE, ALE BUDE REALIZOVÁN  

120
Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita Ostrava

Podpora vzdělávání, rozvoje a udržení kvalifikovaných 

lidských zdrojů ve studijních programech FMMI s 
151,50 PROJEKT UŽ NEBUDE REALIZOVÁN 

121
Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita Ostrava

Zvýšení inovačního potenciálu v Moravskoslezském 

kraji prostřednictvím posílení relevance a tvůrčích 

schopností absolventů VŠ v oblasti vývoje moderních, 

23,30 PROJEKT UŽ NEBUDE REALIZOVÁN 

122
Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita Ostrava
Vzděláním k vyšší spolehlivosti konstrukcí 42,50 PROJEKT UŽ NEBUDE REALIZOVÁN 

123
Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita Ostrava

Vybudování nového moderního zázemí Výzkumného 

energetického centra jako centra výzkumu, vzdělávání 
148,00 PROJEKT UŽ NEBUDE REALIZOVÁN 

124
Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita Ostrava

Identifikace a zapojení nadaných studentů do VaVaI 

(Výzkumu, vývoje a inovací) 
211,00 PROJEKT UŽ NEBUDE REALIZOVÁN 

125
Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita Ostrava

Centrum vývoje inovativních léčebných metod 

pohybového aparátu v úrazové chirurgii
78,00 PROJEKT SE REALIZUJE  

126
Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita Ostrava

Senzorické systémy a moderní diagnostika pro 

HomeCare
96,30 PROJEKT SE NEREALIZUJE, ALE BUDE REALIZOVÁN  

127
Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita Ostrava

Využití vedlejších produktů z hutní výroby v ostravské 

aglomeraci
26,00 N/A

128
Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita Ostrava

Efektivní využití míst ovlivněných pozůstatky hornické, 

těžební činnosti a činností s nimi souvisejících 
7,50 PROJEKT UŽ NEBUDE REALIZOVÁN 

129
Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita Ostrava

Využití superpočítačů pro řešení komplexních 

inženýrských úloh
15,25 N/A

130
Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita Ostrava
Vývoj metodiky pro virtuální testování a prototypování 15,20 PROJEKT SE NEREALIZUJE, ALE BUDE REALIZOVÁN  

131
Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita Ostrava
Vývoj světelné techniky budoucnosti 12,10 PROJEKT UŽ NEBUDE REALIZOVÁN 

132
Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita Ostrava

Vytvoření varovného systému pro případ havarijního 

znečištění povrchových vod
22,00 N/A

133
Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita Ostrava

Výzkum biomechaniky zlomenin ve spojení s 

osteosyntetickým materiálem 
15,10 PROJEKT UŽ NEBUDE REALIZOVÁN 

134
Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita Ostrava

Výzkum vlivu osteosyntézy na biomechaniku dolní 

končetiny 
6,10 PROJEKT UŽ NEBUDE REALIZOVÁN 

135
Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita Ostrava

Optimalizace technologie výroby drátů vyšších užitných 

vlastností. 
15,10 PROJEKT SE NEREALIZUJE, ALE BUDE REALIZOVÁN  

136
Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita Ostrava

Vývoj nové generace železničních kol se sníženou emisí 

hluku a zvýšeným kilometrickým proběhem
15,10 PROJEKT UŽ NEBUDE REALIZOVÁN 

137
Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita Ostrava

Vývoj zařízení pro monitorování zátěže v průběhu 

postoperační léčby zlomenin dolních končetin. 
20,10 PROJEKT UŽ NEBUDE REALIZOVÁN 

138
Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita Ostrava
Vývoj sedačky pro kolejová vozidla 10,90 N/A

139
Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita Ostrava

Výzkum bariér pro rozvoj ploch ovlivněných průmyslem 

a hornictvím s akcentem na eliminaci negativních vlivů 

na životní prostředí.

10,35 PROJEKT SE NEREALIZUJE, ALE BUDE REALIZOVÁN  

140
Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita Ostrava

Eliminace rizik vzniklých v důsledku ukončení hornické 

činnosti na životní prostředí.
8,30 PROJEKT SE NEREALIZUJE, ALE BUDE REALIZOVÁN  

141
Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita Ostrava

Zvýšení resilience a připravenosti na mimořádné 

události
100,20 PROJEKT SE NEREALIZUJE, ALE BUDE REALIZOVÁN  

142
Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita Ostrava

Podpora předcházení vzniku požárů a výbuchů a 

eliminace jejich následků
100,20 N/A

143
Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita Ostrava

Návrh a vývoj kompozitních materiálů pro výrobu 

biliárních stentů
25,20 PROJEKT UŽ NEBUDE REALIZOVÁN 

144
Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita Ostrava

Vývoj ekologicky šetrných frikčních kompozitů pro 

brzdové systémy automobilů
25,20 N/A

145
Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita Ostrava
Dohořívací rošt pro granulační kotle vyšších výkonů 28,00 PROJEKT UŽ NEBUDE REALIZOVÁN 

4



146
Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita Ostrava

Zajištění grantové podpory Národního 

superpočítačového centra IT4Innovations
20,00 PROJEKT SE NEREALIZUJE, ALE BUDE REALIZOVÁN  

147
Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita Ostrava

Vývoj a výzkum v oblasti inovací a modernizací prvků 

dopravní infrastruktury.
11,11 PROJEKT UŽ NEBUDE REALIZOVÁN 

148
Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita Ostrava

Vývoj nového ovládání a diagnostiky osvětlení ES 

VN/VVN/ZVN
18,15 PROJEKT SE NEREALIZUJE, ALE BUDE REALIZOVÁN  

149
Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita Ostrava

Výzkum a vývoj progresivního systému recyklace a 

využití metalurgických odpadů se separací zinku, s 
45,00 N/A

150
Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita Ostrava

NADČASOVÝ AUTONOMNÍ ROBOTICKÝ VÝLOŽNÍKOVÝ A 

TRANSPORTNÍ MANIPULÁTOR, PRO VYUŽITÍ V 
80,00 N/A

151
Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita Ostrava

Monitorovací systém pro sledování kvality ovduší 

uvnitř budov
10,50 PROJEKT UŽ NEBUDE REALIZOVÁN 

152
Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita Ostrava

Vývoj lehkého světlometu s využitím kompozitových 

materiálů
46,85 N/A

153
Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita Ostrava

Vývoj progresivních metod měření zbytkových napětí s 

využitím superpočítače
40,50 N/A

154
Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita Ostrava

Budování kapacit a posílení dlouhodobé spolupráce v 

podmínkách energetiky 21. století
23,00 PROJEKT SE NEREALIZUJE, ALE BUDE REALIZOVÁN  

155
Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita Ostrava

Bezpečnost a spolehlivost dopravních staveb na území 

s negativním dopadem antropogenní činnosti
5,70 N/A

156
Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita Ostrava

Kontaktní technicko-technologická platforma 

akademické a průmyslové sféry
84,90 PROJEKT SE NEREALIZUJE, ALE BUDE REALIZOVÁN  

157
Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita Ostrava

Účinek psychologických a fyzických  zpomalovacích 

prvků na chování řidiče
2,50 PROJEKT UŽ NEBUDE REALIZOVÁN 

158
Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita Ostrava

Nalezení vzorů chování obyvatel v území pro Smart 

City
25,40 PROJEKT SE REALIZUJE  

159
Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita Ostrava
Inovativní a aditivní technologie pro dvojí použití 141,00 PROJEKT SE REALIZUJE  

160
Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita Ostrava

MULTIFUNKČNÍ TRANSPORTNÍ A SERVISNÍ ROBOT PRO 

IMOBILNÍ PACIENTY (MULTIROBOT) 
48,00 PROJEKT UŽ NEBUDE REALIZOVÁN 

161
Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita Ostrava

ZÁCHRANNÁ ROBOTICKÁ LŮŽKOVÁ 

ELEKTROPLATFORMA OUTDOOR A INDOOR PRO 

VYUŽITÍ V KRIZOVÝCH SITUACÍCH
48,00 N/A

162
Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita Ostrava

NOVÁ GENERACE MULTIFUNKČNÍHO MOBILNÍHO 

OSTROVNÍHO ENERGETICKÉHO MONOBLOKU PRO 
74,00 N/A

163
Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita Ostrava

MULTIFUNKČNÍ MODULOVÁ ROBOTICKÁ 

ELEKTROPLATFORMA PRO SMART CITIES
90,00 N/A

164
Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita Ostrava

VÝZKUM A VÝVOJ MODULÁRNÍHO ROBOTICKÉHO 

REHABILITAČNÍHO MONOBLOKU S TAHOVOU TERAPIÍ 
90,00 N/A

165
Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita Ostrava

Vývoj konstrukčních a technologických prvků pro 

chytré a pasivní budovy
46,50 N/A

166
Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita Ostrava

Vývoj materiálů a konstrukčních prvků pro vysoce 

odolné a robustní kosntrukce
48,50 N/A

167
Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita Ostrava

Výzkum vlastností a možných aplikací ekologicky 

příznivých materiálů
14,50 N/A

168
Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita Ostrava

Vývoj stavebních konstrukčních prvků z pokročilých a 

netradičních materiálů
24,50 N/A

169
Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita Ostrava

Vývoj metod pro matematickou podporu a verifikaci 

designu stavebních a strojních konstrukcí
56,50 N/A

170
Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita Ostrava

Bioinformatické expertní systémy pro podporu 

rozhodování v klinické praxi
25,00 N/A

171
Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita Ostrava

Negativní vlivy provozu dominantních nelineárních 

spotřebičů v průmyslu
7,00 N/A

172
Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita Ostrava

Fluorescence - hlavní problém při Ramanské 

spektroskopii jílových minerálů
7,60 N/A

173
Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita Ostrava
Fotonika a fotonické komunikace pro praxi 0,00 N/A

174
Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita Ostrava

Analýza využitelnosti optovláknových senzorů pro 

monitorování kolejové dopravy na území města.
2,24 N/A

175
Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita Ostrava

VÝZKUM A SYSTÉMOVÉ PROJEKTOVÉ ŘEŠENÍ 

ALTERNATIV VYUŽITÍ BÝVALÝCH TĚŽNÍCH VĚŽÍ A 

VÝŠKOVÝCH STAVEB BROWNFIELDŮ UZAVŘENÝCH 

85,00 N/A

176
Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita Ostrava

Centrum bezpečnostního výzkumu a resilience 

společnosti
85,00 PROJEKT SE NEREALIZUJE, ALE BUDE REALIZOVÁN  

177
Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita Ostrava

„Experimentální stavební centrum“ - „Výzkum a 

předaplikační vývoj perspektivních stavebních 

materiálů a technologií“

285,60 N/A

178
Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita Ostrava
MECHATRONICKÉ SYSTÉMY A ZAŘÍZENÍ 192,97 N/A

179
Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita Ostrava

Kolokační centrum technologií pro automobilový a 

letecký průmysl
144,00 N/A

180
Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita Ostrava

Zlepšení kvality životního prostředí v podmínkách 

ostravské aglomerace
169,80 N/A

181
Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita Ostrava

Kolokační centrum pro výzkum řídicích, informačních a 

komunikačních technologií pro Průmysl 4.0
94,00 PROJEKT SE REALIZUJE  

182
Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita Ostrava
Technologie a materiály pro kvalitní životní prostředí 115,10 PROJEKT SE REALIZUJE  

183
Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita Ostrava
SMART TOWER - MODEL 108,43 N/A
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184
Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita Ostrava
Smart City Ostrava 1931,00 N/A

185
Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita Ostrava
Clean Campus 378,90 N/A

186
Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita Ostrava
Technologie zpracování odpadů 8,06 N/A

187
Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita Ostrava

Výzkum a vývoj technologie pro akumulaci elektřiny s 

využitím technologie FES umožňující charakter provozu 
20,12 N/A

188
Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita Ostrava
Latentní střadač 2,89 N/A

189
Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita Ostrava

WESTErN: Water Energy STorage for coal mining 

facilities
45,00 N/A

190
Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita Ostrava

ČLOVĚK A ENERGIE (Alternativní způsoby využití energií 

pro zlepšení životního prostředí a života obyvatelstva 
36,90 N/A

191
Vysoká škola báňská – Technická 

univerzita Ostrava

Spolupráce Institutu geodézie a důlního měřictví HGF, 

VŠB - TUO s apilkační sférou v oblasti rozvoje 
72,00 N/A

192
Vysoká škola báňská – Technická 

univerzita Ostrava

Nová nedestruktivní metoda pro diagnostiku 

napjatostně deformačních stavů materiálů za účelem 
40,50 N/A

193
Vysoká škola báňská – Technická 

univerzita Ostrava

Využití vedlejších produktů hutní výroby (vysokopecní 

a ocelářské strusky)  v zemních pracích 
16,00 N/A

194
Vysoká škola báňská – Technická 

univerzita Ostrava

Zvýšení kvality výuky/studia na VŠ pro oblast 

technologicky generovaných povrchů materiálů 
40,30 N/A

195
Vysoká škola báňská – Technická 

univerzita Ostrava

Zvyšování motivace a zájmu o oblast vědy a techniky - 

Inovativní formy přípravy ke studiu technických oborů 

v MSK

30,50 N/A

196
Vysoká škola báňská – Technická 

univerzita Ostrava

Aplikace alternativních energetických zdrojů na bázi 

využití odpadního tepla
20,20 N/A

197
Vysoká škola báňská – Technická 

univerzita Ostrava

Vývoj nových materiálů a diagnostika materiálových a 

povrchových vlastností
202,00 N/A

198
Vysoká škola báňská – Technická 

univerzita Ostrava, Institut čistých 

Výzkum a vývoj moderních membránových systémů 

pro využití důlních vod z těžební a post-těžební 
100,20 N/A

199 Vysoká škola podnikání, a.s. Tvořivý euroregion, tvořivé město. 10,50 PROJEKT UŽ NEBUDE REALIZOVÁN 
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Číslo Název žadatele Název projektu 

Náklady 

projektu 

v Kč bez DPH 

(odhad v mil 

Kč)

Specifický cíl

(RIS)

Vertikální priorita

(RIS)
strateg. Cíl

1 Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s. Centrum průmyslových kompetencí 6,50

C2 – Zvyšování informovanosti malých a 

středních firem o trendech vývoje technologií 

a zahraničních trhů

Speciální stroje, zařízení a technologické postupy průmyslové automatizace 

pro výrobu a zkušebnictví  

Mechatronické systémy a zařízení (vč. souvisejícího modelování a simulací)

C - Posílení postavení MSK v mezinárodní tvorbě a výměně 

technologického know-how

2 Krajský úřad Moravskoslezského kraje Rozvoj dotačního programu kraje na podporu podnikání 10,00

A3 – Zvýšení počtu vzniklých spin-offs a 

inovativních start-ups 

B2 – Zvýšení odborné kvalifikace a dalších 

dovedností lidských zdrojů ve výzkumu a 

vývoji

C1 – Zvýšení intenzity navazování 

mezinárodních kontaktů a účasti v 

mezinárodních iniciativách a projektech VaV

N/A

A: Zvýšení intenzity inovačních aktivit firem využitím vlastních 

kapacit a současně výsledků VaV výzkumných organizací.

 B: Zvýšení technických a netechnických kompetencí výzkumných 

pracovníků znalostních institucí a firem pro potřeby aplikovaného 

výzkumu a experimentálního vývoje.

C: Posílení postavení MSK v mezinárodní tvorbě a výměně 

technologického know-how.

3 Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s. Podnikavý region 35,50
A3 – Zvýšení počtu vzniklých  spin-offs a 

inovativních start-ups 
N/A

A- Zvýšení intenzity inovačních aktivit firem využitím vlastních 

kapacit a současně výsledků VaV výzkumných organizací

4 Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s. Rozvoj start-up community Moravskoslezského kraje 5,00
A3 – Zvýšení počtu vzniklých  spin-offs a 

inovativních start-ups 
N/A

A- Zvýšení intenzity inovačních aktivit firem využitím vlastních 

kapacit a současně výsledků VaV výzkumných organizací

5 Statutární město Ostrava (SMO) Projekt 5. budovy 360,00

A1 - Zvýšení intenzity transferu a 

komercializace výsledků výzkumné a vývojové 

činnosti

Speciální stroje, zařízení a technologické postupy průmyslové automatizace 

pro výrobu a zkušebnictví  

Mechatronické systémy a zařízení (vč. souvisejícího modelování a simulací)

superpočítačové metody 

A- Zvýšení intenzity inovačních aktivit firem využitím vlastních 

kapacit a současně výsledků VaV výzkumných organizací

6 Statutární město Ostrava (SMO) Ostrava as a Living Lab in Envitech 50,00

A1 - Zvýšení intenzity transferu a 

komercializace výsledků výzkumné a vývojové 

činnosti

A3 – Zvýšení počtu vzniklých  spin-offs a 

inovativních start-ups 

C1 – Zvýšení intenzity navazování 

mezinárodních kontaktů a účasti v 

mezinárodních iniciativách a projektech VaV

pokročilé materiály a materiály s nízkou energetickou náročností, jejich 

vývoj, výroba a technologie zpracování (vč. Nanotechnologií)

zpracování a využití druhotných surovin a odpadů v podmínkách ostravské 

aglomerace, vývoj bezodpadových výrobních technologíí

integrované bezpečnostní systémy se zahrnutím prvnků environmentální 

prevence a ochrany

A- Zvýšení intenzity inovačních aktivit firem využitím vlastních 

kapacit a současně výsledků VaV výzkumných organizací

C: Posílení postavení MSK v mezinárodní tvorbě a výměně 

technologického know-how.

7 Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s. Rozvoj systému „Regionálního talent management“ (RTM) 5,00

B3 - Zvýšení mobility lidských zdrojů ze 

zahraničních znalostních institucí a firem do 

MSK

N/A

B: Zvýšení technických a netechnických kompetencí výzkumných 

pracovníků znalostních institucí a firem pro potřeby aplikovaného 

výzkumu a experimentálního vývoje.

8 Moravskoslezský kraj Technické lyceum 32,00
B4 - zvýšení počtu absolventů technických 

oborů a identifikace technických talentů
N/A

B: Zvýšení technických a netechnických kompetencí výzkumných 

pracovníků znalostních institucí a firem pro potřeby aplikovaného 

výzkumu a experimentálního vývoje.

9 Statutární město Ostrava (SMO) Program na podporu funčkních vzorků a prototypů 4,00

A1 - Zvýšení intenzity transferu a 

komercializace výsledků výzkumné a vývojové 

činnosti

A3 – Zvýšení počtu vzniklých spin-offs a 

inovativních start-ups 

N/A
A- Zvýšení intenzity inovačních aktivit firem využitím vlastních 

kapacit a současně výsledků VaV výzkumných organizací

Aktualizace akčního plánu 2017 - 2018 pro rok 2018Příloha č. 2
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10
Vysoká škola báňská - Technická univerzita 

Ostrava
Národní centrum průmyslu 4.0 160,00

A1 - Zvýšení intenzity transferu a 

komercializace výsledků výzkumné a vývojové 

činnosti

B2 - Zvýšení odborné kvalifikace a dalších 

dovedností lidských zdrojů ve výzkumu a 

vývoji

B4 - zvýšení počtu absolventů technických 

oborů a identifikace technických talentů

Speciální stroje, zařízení a technologické postupy průmyslové automatizace 

pro výrobu a zkušebnictví  

Mechatronické systémy a zařízení (vč. souvisejícího modelování a simulací)

A- Zvýšení intenzity inovačních aktivit firem využitím vlastních 

kapacit a současně výsledků VaV výzkumných organizací

B: Zvýšení technických a netechnických kompetencí výzkumných 

pracovníků znalostních institucí a firem pro potřeby aplikovaného 

výzkumu a experimentálního vývoje.

11 ELCOM, a.s.
Flexibilní platformy pro fotometrická měření v automobilovém 

průmyslu
6,60

SC A2 – Zvýšení objemu smluvního a 

kolaborativního výzkumu ve výzkumných 

organizacích

Inteligentní energetika
A- Zvýšení intenzity inovačních aktivit firem využitím vlastních 

kapacit a současně výsledků VaV výzkumných organizací

12 ELCOM, a.s. Technologické centrum II společnosti ELCOM, a.s. 62,00

SC B2 – Zvýšení odborné kvalifikace a dalších 

dovedností lidských zdrojů ve výzkumu a 

vývoji

Mechatronika

B: Zvýšení technických a netechnických kompetencí výzkumných 

pracovníků znalostních institucí a firem pro potřeby aplikovaného 

výzkumu a experimentálního vývoje.

13 KÚ MSK, RRC Stipendia Ph.D. studentů 25,25

SC B2 – Zvýšení odborné kvalifikace a dalších 

dovedností lidských zdrojů ve výzkumu a 

vývoji

N/A

B: Zvýšení technických a netechnických kompetencí výzkumných 

pracovníků znalostních institucí a firem pro potřeby aplikovaného 

výzkumu a experimentálního vývoje.

14 Moravskoslezský automobilový klastr o.s. Plasty 12,20
SC A4 – Zvýšení počtu výzkumných aktivit 

interdisciplinárního rozměru
Pokročilé materiály

A- Zvýšení intenzity inovačních aktivit firem využitím vlastních 

kapacit a současně výsledků VaV výzkumných organizací

15 Moravskoslezský automobilový klastr o.s. Kovy 5,10
SC A4 – Zvýšení počtu výzkumných aktivit 

interdisciplinárního rozměru
Pokročilé materiály

A- Zvýšení intenzity inovačních aktivit firem využitím vlastních 

kapacit a současně výsledků VaV výzkumných organizací

16 Moravskoslezský automobilový klastr o.s. Progresivní technologie 15,30

SC A2 – Zvýšení objemu smluvního a 

kolaborativního výzkumu ve výzkumných 

organizacích

Průmyslová automatizace
A- Zvýšení intenzity inovačních aktivit firem využitím vlastních 

kapacit a současně výsledků VaV výzkumných organizací

17 Moravskoslezský automobilový klastr o.s. KOBOTY – procesní inovace 4,00

SC A2 – Zvýšení objemu smluvního a 

kolaborativního výzkumu ve výzkumných 

organizacích

Průmyslová automatizace
A- Zvýšení intenzity inovačních aktivit firem využitím vlastních 

kapacit a současně výsledků VaV výzkumných organizací

18 Moravskoslezský automobilový klastr o.s. Multi material joining, spojování různých materiálu (MMJ) 1,50

SC A2 – Zvýšení objemu smluvního a 

kolaborativního výzkumu ve výzkumných 

organizacích

Pokročilé materiály
A- Zvýšení intenzity inovačních aktivit firem využitím vlastních 

kapacit a současně výsledků VaV výzkumných organizací

19 Moravskoslezský kraj Podpora VaV aktivit výzkumných organizací 15,00

SC A1 – Zvýšení intenzity transferu a 

komercializace výsledků výzkumné a vývojové 

činnosti

N/A
A- Zvýšení intenzity inovačních aktivit firem využitím vlastních 

kapacit a současně výsledků VaV výzkumných organizací

20 Moravskoslezský kraj Program podpory stáží žáků/studentů ve firmách 8,00
SC B4 – Zvýšení počtu absolventů technických 

oborů a identifikace technických talentů
N/A

B: Zvýšení technických a netechnických kompetencí výzkumných 

pracovníků znalostních institucí a firem pro potřeby aplikovaného 

výzkumu a experimentálního vývoje.

21 Ostravská LTS, a.s. Centrum pro výzkum a vývoj inovačních technologií 132,00

SC A2 – Zvýšení objemu smluvního a 

kolaborativního výzkumu ve výzkumných 

organizacích

Technologie zpracování odpadů
A- Zvýšení intenzity inovačních aktivit firem využitím vlastních 

kapacit a současně výsledků VaV výzkumných organizací

22 Ostravská univerzita v Ostravě Podpora internacionalizace univerzit v regionu 52,00

SC C1 – Zvýšení intenzity navazování 

mezinárodních kontaktů a účasti v 

mezinárodních iniciativách a projektech VaV

N/A
C: Posílení postavení MSK v mezinárodní tvorbě a výměně 

technologického know-how.

23 Ostravská univerzita v Ostravě
Inovace přírodovědných a lékařských studijních oborů 

moravskoslezských univerzit ve vztahu ke znalostní ekonomice
495,00

SC B1 – Zvýšení odborných kompetencí 

lidských zdrojů o znalostní ekonomice
N/A

B: Zvýšení technických a netechnických kompetencí výzkumných 

pracovníků znalostních institucí a firem pro potřeby aplikovaného 

výzkumu a experimentálního vývoje.

24 Ostravská univerzita v Ostravě
Podpora příchodu kvalitních pracovníků ve VaV do regionu a 

rozvoj LZ ve VaV
605,00

SC B3 – Zvýšení mobility lidských zdrojů ze 

zahraničních znalostních institucí a firem do 

MSK

N/A

B: Zvýšení technických a netechnických kompetencí výzkumných 

pracovníků znalostních institucí a firem pro potřeby aplikovaného 

výzkumu a experimentálního vývoje.

25 Ostravská univerzita v Ostravě Kompetentní pedagog a žák – základ úspěšného vzdělávání 110,00
SC B4 – Zvýšení počtu absolventů technických 

oborů a identifikace technických talentů
N/A

B: Zvýšení technických a netechnických kompetencí výzkumných 

pracovníků znalostních institucí a firem pro potřeby aplikovaného 

výzkumu a experimentálního vývoje.
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26 Ostravská univerzita v Ostravě Škola hrou 170,00
SC B4 – Zvýšení počtu absolventů technických 

oborů a identifikace technických talentů
N/A

B: Zvýšení technických a netechnických kompetencí výzkumných 

pracovníků znalostních institucí a firem pro potřeby aplikovaného 

výzkumu a experimentálního vývoje.

27 Ostravská univerzita v Ostravě
Kreativní pedagogika jako nový prostor pro vzdělávání ve 21. 

století aneb "Každý je na něco chytrý".
160,00

SC B4 – Zvýšení počtu absolventů technických 

oborů a identifikace technických talentů
N/A

B: Zvýšení technických a netechnických kompetencí výzkumných 

pracovníků znalostních institucí a firem pro potřeby aplikovaného 

výzkumu a experimentálního vývoje.

28 Ostravská univerzita v Ostravě Rozvoj studijních programů úzce souvisejících s VaV 121,20

SC B2 – Zvýšení odborné kvalifikace a dalších 

dovedností lidských zdrojů ve výzkumu a 

vývoji

N/A

B: Zvýšení technických a netechnických kompetencí výzkumných 

pracovníků znalostních institucí a firem pro potřeby aplikovaného 

výzkumu a experimentálního vývoje.

29 Railsformers s.r.o. Finanční gramotnost běžné populace 6,00

SC A2 – Zvýšení objemu smluvního a 

kolaborativního výzkumu ve výzkumných 

organizacích

N/A
A- Zvýšení intenzity inovačních aktivit firem využitím vlastních 

kapacit a současně výsledků VaV výzkumných organizací

30 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.
Vývoj nových sofistikovaných výrobků ve společnostech skupiny 

TŽ-MS.
3,50

SC A2 – Zvýšení objemu smluvního a 

kolaborativního výzkumu ve výzkumných 

organizacích

Pokročilé materiály
A- Zvýšení intenzity inovačních aktivit firem využitím vlastních 

kapacit a současně výsledků VaV výzkumných organizací

31 VŠB - TU Ostrava
FMMI VŠB-TUO - Strategický rozvoj doktorských studijních 

programů
10,40

SC B2 – Zvýšení odborné kvalifikace a dalších 

dovedností lidských zdrojů ve výzkumu a 

vývoji

Pokročilé materiály

B: Zvýšení technických a netechnických kompetencí výzkumných 

pracovníků znalostních institucí a firem pro potřeby aplikovaného 

výzkumu a experimentálního vývoje.

32 VŠB - TU Ostrava
Nanotechnologie - vědecká výchova doktorandů pod dvojím 

mezinárodním vedením
10,20

SC B2 – Zvýšení odborné kvalifikace a dalších 

dovedností lidských zdrojů ve výzkumu a 

vývoji

Pokročilé materiály

B: Zvýšení technických a netechnických kompetencí výzkumných 

pracovníků znalostních institucí a firem pro potřeby aplikovaného 

výzkumu a experimentálního vývoje.

33 VŠB-TU Ostrava Technika pro budoucnost 163,00

SC B2 – Zvýšení odborné kvalifikace a dalších 

dovedností lidských zdrojů ve výzkumu a 

vývoji

N/A

B: Zvýšení technických a netechnických kompetencí výzkumných 

pracovníků znalostních institucí a firem pro potřeby aplikovaného 

výzkumu a experimentálního vývoje.

34
Vysoká škola báňská - Technická univerzita 

Ostrava
Podpora polytechnického vzdělávání a práce s talenty 202,00

SC B4 – Zvýšení počtu absolventů technických 

oborů a identifikace technických talentů
N/A

B: Zvýšení technických a netechnických kompetencí výzkumných 

pracovníků znalostních institucí a firem pro potřeby aplikovaného 

výzkumu a experimentálního vývoje.

35
Vysoká škola báňská - Technická univerzita 

Ostrava
Podpora stabilizace výzkumných týmů 42,00

SC B2 – Zvýšení odborné kvalifikace a dalších 

dovedností lidských zdrojů ve výzkumu a 

vývoji

N/A

B: Zvýšení technických a netechnických kompetencí výzkumných 

pracovníků znalostních institucí a firem pro potřeby aplikovaného 

výzkumu a experimentálního vývoje.

36
Vysoká škola báňská - Technická univerzita 

Ostrava
Podpora rozvoje transferu technologií 70,07

SC A1 – Zvýšení intenzity transferu a 

komercializace výsledků výzkumné a vývojové 

činnosti

N/A
A- Zvýšení intenzity inovačních aktivit firem využitím vlastních 

kapacit a současně výsledků VaV výzkumných organizací

37
Vysoká škola báňská - Technická univerzita 

Ostrava

Výzkumné aktivity - energetické využití odpadů, ochrana ovzduší 

(identifikace zdrojů znečištění)
150,10

SC A1 – Zvýšení intenzity transferu a 

komercializace výsledků výzkumné a vývojové 

činnosti

Technologie zpracování odpadů
A- Zvýšení intenzity inovačních aktivit firem využitím vlastních 

kapacit a současně výsledků VaV výzkumných organizací

38
Vysoká škola báňská - Technická univerzita 

Ostrava
Národní superpočítačové centrum IT4Innovations - udržitelnost 812,00

SC A1 – Zvýšení intenzity transferu a 

komercializace výsledků výzkumné a vývojové 

činnosti

Superpočítačové metody
A- Zvýšení intenzity inovačních aktivit firem využitím vlastních 

kapacit a současně výsledků VaV výzkumných organizací

39
Vysoká škola báňská - Technická univerzita 

Ostrava
Národní superpočítačové centrum IT4Innovations 503,00

SC A1 – Zvýšení intenzity transferu a 

komercializace výsledků výzkumné a vývojové 

činnosti

Superpočítačové metody
A- Zvýšení intenzity inovačních aktivit firem využitím vlastních 

kapacit a současně výsledků VaV výzkumných organizací

40
Vysoká škola báňská - Technická univerzita 

Ostrava
(TechAréna) Green Light for Start ups 20,50

SC A3 – Zvýšení počtu vzniklých spin-offs a 

inovativních start-ups
N/A

A- Zvýšení intenzity inovačních aktivit firem využitím vlastních 

kapacit a současně výsledků VaV výzkumných organizací

41
Vysoká škola báňská - Technická univerzita 

Ostrava
Centrum pro mechatronické systémy 235,00

SC A1 – Zvýšení intenzity transferu a 

komercializace výsledků výzkumné a vývojové 

činnosti

Mechatronika
A- Zvýšení intenzity inovačních aktivit firem využitím vlastních 

kapacit a současně výsledků VaV výzkumných organizací

42
Vysoká škola báňská - Technická univerzita 

Ostrava

Vývoj progresivních a inovace klasických kovových materiálů a 

technologií jejich zpracování s využitím metod fyzikálního a 

matematického modelování.                                                                 

93,80

SC A1 – Zvýšení intenzity transferu a 

komercializace výsledků výzkumné a vývojové 

činnosti

Pokročilé materiály
A- Zvýšení intenzity inovačních aktivit firem využitím vlastních 

kapacit a současně výsledků VaV výzkumných organizací

43
Vysoká škola báňská - Technická univerzita 

Ostrava

SMART CPIT - Sustainable Development Campus - Smart Campus 

(CPIT 3) 
164,60

SC B4 – Zvýšení počtu absolventů technických 

oborů a identifikace technických talentů
N/A

B: Zvýšení technických a netechnických kompetencí výzkumných 

pracovníků znalostních institucí a firem pro potřeby aplikovaného 

výzkumu a experimentálního vývoje.
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44
Vysoká škola báňská - Technická univerzita 

Ostrava

Centrum vývoje inovativních léčebných metod pohybového 

aparátu v úrazové chirurgii
78,00

SC A4 – Zvýšení počtu výzkumných aktivit 

interdisciplinárního rozměru
Pokročilé materiály

A- Zvýšení intenzity inovačních aktivit firem využitím vlastních 

kapacit a současně výsledků VaV výzkumných organizací

45
Vysoká škola báňská - Technická univerzita 

Ostrava
Nalezení vzorů chování obyvatel v území pro Smart City 25,40

SC A4 – Zvýšení počtu výzkumných aktivit 

interdisciplinárního rozměru
Inteligentní energetika

A- Zvýšení intenzity inovačních aktivit firem využitím vlastních 

kapacit a současně výsledků VaV výzkumných organizací

46
Vysoká škola báňská - Technická univerzita 

Ostrava
Inovativní a aditivní technologie pro dvojí použití 141,00

SC A4 – Zvýšení počtu výzkumných aktivit 

interdisciplinárního rozměru
Inteligentní energetika

A- Zvýšení intenzity inovačních aktivit firem využitím vlastních 

kapacit a současně výsledků VaV výzkumných organizací

47
Vysoká škola báňská - Technická univerzita 

Ostrava

Kolokační centrum pro výzkum řídicích, informačních a 

komunikačních technologií pro Průmysl 4.0
94,00

SC A4 – Zvýšení počtu výzkumných aktivit 

interdisciplinárního rozměru
Průmyslová automatizace

A- Zvýšení intenzity inovačních aktivit firem využitím vlastních 

kapacit a současně výsledků VaV výzkumných organizací

48
Vysoká škola báňská - Technická univerzita 

Ostrava
Technologie a materiály pro kvalitní životní prostředí 115,10

SC A4 – Zvýšení počtu výzkumných aktivit 

interdisciplinárního rozměru
Technologie zpracování odpadů

A- Zvýšení intenzity inovačních aktivit firem využitím vlastních 

kapacit a současně výsledků VaV výzkumných organizací
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