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VÝZKUM MUSÍ BÝT UŽITEČNÝ PRAXI - TOMU MAJÍ POSLOUŽIT I EVROPSKÉ
DOTACE
Moravskoslezský kraj má k dispozici 3,5 miliardy korun z EU na 6 projektů pro oblast
zkvalitnění výzkumu a inovací, necelé dvě miliardy korun z toho bude stát projekt tzv.
superpočítače VŠB-TU. Propojit vědu a výzkum s praxí a zprostředkovat kontakt mezi
podniky v kraji a nositeli 6 vědeckovýzkumných projektů, to je úkol Agentury pro regionální
rozvoj. Výsledky by měly prospět například medicíně (v oblasti biomedicíny se uplatní nové
léčebné metody), budou užitečné průmyslu (například strojírenství, hutní a automobilové
výrobě, oblasti využívání nových materiálů), ale i přímo lidem v běžném životě – např. při
regulaci a řízení dopravy. Je jasné, že bez propojení vědy a výzkumu s praxí se nezvýší
konkurenceschopnost MS kraje.
ARR už zprostředkovala první setkání představitelů výzkumných pracovišť VSB-TU a
podniků. Co ze setkání vyplynulo? Firmy i školy mají nedostatek kvalifikovaných špičkových
expertů pro náročné profese s vysokým podílem inovací, přičemž samy vysoké školy
přiznávají okolo 20 % podílu takto uplatnitelných studentů (nadprůměrných), tedy ani
vychovat špičkového odborníka není jednoduché. Aplikovaný výzkum praxe vyžaduje –
vědec umí pomoci tam, kde něco v praxi – podniku -nefunguje nebo potřebuje vylepšit,
zmodernizovat.
Kromě setkávání expertů - vědců a expertů z praxe nastartovala ARR díky evropskému
grantu novou fázi programu Region4Tech na podporu technického a přírodovědného
vzdělávání už na nejnižších stupních škol, což by mělo pomoci popularizaci technického
vzdělávání - nejen v IT a technických oborech - a pomoci školám získat kvalitní žáky a
studenty se zájmem o obory na trhu práce žádané a potřebné. Od září čekají na žáky
exkurze, dny otevřených dveří v podnicích a postupné seznamování se s praxí technických
oborů.
Kromě toho MS kraj podpořil vědu a výzkum vlastními dotacemi (viz TZ vydaná krajským
úřadem v tomto týdnu).
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