Aktuální stav RIS3
Rada pro inovace Moravskoslezského kraje, 24. 6. 2015

Národní RIS3
 Schválena Vládou ČR 8.12.2014
 Od 1.1.2015 implementace národní RIS3 v gesci
ÚV
 Akční plán naplnění ex-ante kondicionality –
mírný časový posun, druhé kolo NIP a doplnění
monitorovacích indikátorů uskutečněno, akční
plán bude předložen Řídicímu výboru RIS3,
RVVI a poté vládě na konci června
 EK by měla schválit akční plán (tím i národní
RIS3) v 4. kvartále 2015
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Národní RIS3 tým
 Oddělení S3 na ÚV:
 Vedoucí – Mgr. Miroslav Daněk
 Analytik (zatím jeden, bude druhý)
 Evaluátor
 Projektový manažer
 Kompetence a pravomoci týmu:
 Vůči relevantním OP "jen" doporučení a vyvíjení tlaku
žádoucím směrem, např. postupovat k výraznější vertikalizaci
aktivit v OP
 Vztah vůči regionům – prostřednictvím podpisu Memoranda
mezi AK ČR, MŠMT (jako poskytovatelem SmAcc) a ÚV jako
věcným gestorem RIS 3
 Systémový projekt ÚV z OP VVV (či projekt podpory národního
RIS 3 manažera z OP TP)
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Národní inovační platformy (NIP)
 Cíl: identifikovat a vyhodnocovat podněty všech klíčových aktérů v
definovaných sektorových specializacích národní RIS3
 Proběhla druhá kola jednání doposud 4 ustavených NIP:
 Strojírenství (doc. Kaminský, Elcom, a. s., Ing. Dostál – Vítkovice
Heavy Machinery),
 IT,
 Doprava (Ing. Glogar – MAK),
 Léčiva a medicína.
 Na jejich zasedáních byla projednávána dílčí výzkumná témata – cíl:
postupně zpřesňovat / prioritizovat sektorové specializace Národní
RIS3
 Poslední 4 NIP budou ustaveny na podzim:
 Zemědělství,
 ŽP,
 Společenské vědy a kultura.
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RIS3 MSK – co je nového?
Zahájení činnosti inovačních platforem – 4 platformy (viz další slide)
Cíl: identifikace nových výzkumných projektů (společných, příp. individuálních)
v dané výzkumné oblasti, které budou následně financovány z nových OP, příp.
z jiných programů
 Četnost setkání 2x ročně, účast cca 6 – 12 lidí na setkání
 V případě konkrétních projektových námětů bude za asistence ARR:
 Vyhledán vhodný zdroj financování (OPPIK, OPVVV, Horizont 2020,
Eureka, TAČR, aj.)
 v případě společného projektu sestaveno projektové konsorcium
 Projekty budou zařazeny do akčního plánu RIS3 MSK
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Nové inovační platformy RIS3 MSK
Inovační platforma

Technologické domény
pokryté inovační platformou

Pokročilé materiály

Pokročilé materiály

Moderní řídicí systémy pro výrobu,
zkušebnictví a bezpečnost

Průmyslová automatizace,
mechatronika, integrované bezpečnostní
systémy (soukromý sektor)

Regenerativní medicína, genomika,
bioinformatika

Regenerativní medicína, genomika,
bioinformatika

Moderní energetika a zpracování
odpadů

Inteligentní energetika, technologie
zpracování odpadů

Stávající inovační plaformy: KlastrNet (meziodvětvový výzkum), StartUps
(podpora začínajících inovativních firem)
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Nové inovační platformy RIS3 MSK
Inovační platforma

Datum setkání

Pokročilé materiály

23. 2. 2015 (Kick off meeting)

Moderní řídicí systémy pro výrobu,
zkušebnictví a bezpečnost

28. 11. 2014 (Kick off meeting)

Regenerativní medicína, genomika,
bioinformatika

12. 6., 23. 9. a 18. 12. 2014 (v rámci
MBK)

Moderní energetika a zpracování
odpadů

23. 4. 2015 (Kick off meeting)
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RIS3 MSK – co je nového?
Zpracování akčního plánu na léta 2015-2016
 Viz samostatná prezentace
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RIS3 MSK
Příprava smart akcelerátoru

Cílem výzvy:
• umožnit v jednotlivých krajích České republiky rozvoj inovačního
prostředí s využitím Národní výzkumné a inovační strategie pro
inteligentní specializaci České republiky, případně její relevantní
krajské přílohy (dále jen Národní RIS3 strategie)
• umožnit kvalitní řízení procesu entrepreneurial discovery „podnikatelského objevování“ nových příležitostí v kraji, který
zahrnuje soukromý sektor a akademickou komunitu,
• zajistit kapacitu a klíčové kompetence ke koordinaci a implementaci
agendy RIS3 prostřednictvím výkonné jednotky, zajistit její
stabilizaci a postupný rozvoj této výkonné jednotky dle vývoje
inovačního prostředí v kraji
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RIS3 MSK
Příprava akcí II. pol. 2015
 3. ročník soutěže Inovační firma MSK – vyhlášeno 21.4., uzavírka přihlášek
18. 9. 2015 (kategorie malé a střední podniky / velké podniky). Více na
http://inovacnifirma.rismsk.cz/
 Brokerage Event 2015 – Mechatronické systémy v průmyslové výrobě
a finálních produktech (23. 9. 2015 Ostrava). Registrace spuštěna, více
v kalendáři akcí ARR
 2. ročník Startup Harvest 2015 – 10. 9. 2015 v Rock & Roll GARAGE. Více
na http://startupharvest.com/
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www.rismsk.cz
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