
SOFTWARE a SLUŽBY v IT: vysoký podíl  podniků s výzkumnými a inovačními aktivitami, rozvoj

odvětví podněcuje početná základna absolventů a spolupráce firem se studenty

PŘÍSTROJE a ZAŘÍZENÍ pro MĚŘENÍ a SNÍMÁNÍ: znalostně intenzivní odvětví, v kraji se provádí

2/3 českého výzkumu pro výrobu měřicích a zkušebních přístrojů

POKROČILÉ STROJE a STROJÍRENSKÁ ZAŘÍZENÍ

ENERGETICKÉ STROJÍRENSTVÍ a elektrické komponenty: silná průmyslová tradice v oblasti

výroby elektromotorů, rozvaděčů, jističů a dalších produktů nacházejících své uplatnění 

v energetice a rozvodu elektrické energie

ZDRAVOTNICKÉ a FARMACEUTICKÉ VÝROBKY, diagnostika: uplatnění ve zdravotnictví,

především jde o producenty zdravotnických, farmaceutických a diagnostických výrobků

AEROSPACE: integrátoři a dodavatelé ve vývoji a výrobě leteckých a kosmických technologií, 

k rozvoji celého oboru přispívají silné dodavatelské vazby v oblasti velmi přesného strojírenství 

a elektronických zařízení

ZAMĚSTNANCI 

mužů
69.3%

žen
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ostatní
11%

veřejné zdroje ČR
38.5%

soukromé zdroje
50.5%

PRACOVIŠTĚ 

J IHOMORAVSKÝ KRAJ
z  pohledu

VÝZKUMU a INOVACÍ

21 839

Výzkum v regionu v číslech
KRAJSKÉ VÝDAJE 

Silné obory

16 475 mil. Kč zaměstnanců celkem

Zdroj:  ČSÚ, 2019

518 pracovišť



BIC Brno spol. s r.o.
Brnopolis o.s.
Intemac Solutions, s.r.o.
JCMM z.s.
Jihomoravský kraj
JIC
KHK Brno
Regionální rozvojová agentura
jižní Moravy z.s.p.o.
Statutární město Brno

Aqua procon s.r.o.
Asio tech, spol. s r.o.
Axenta a.s.
BOGGES, spol. s r.o.
Camea, spol. s r.o.
DAKO Brno, spol. s r.o.

Domov globálně úspěšných podnikatelů: místní podniky představují základní pilíř ekonomické stability regionu a s tím souvisí péče 

o podnikatelský ekosystém formou systematického formování podnikatelských hubů či zvýšením aktivity zkušených lokálních investorů

Zakořeněné zahraniční korporace s vysokou autonomií: velké firmy vyžadují vysokou technologickou úroveň a efektivitu, výsledná

řešení exportují do celého světa, zásadní je posílení jejich provázanosti s místními firmami i výzkumnými kapacitami

Mladí lidé připraveni měnit svět: motivovaní, vzdělaní a talentovaní lidé jsou nepostradatelní pro rozvoj globálně úspěšných místních firem

Dostatek odborníků pro znalostní ekonomiku: příprava odborníků pro perspektivní oblasti ekonomiky a podpora dlouhodobého

nárůstu podílu vysoce kvalifikovaných pracovních míst

Výzkum s dopadem na byznys a společnost: podpora výzkumu, který mění  k lepšímu svět, životy lidí a produkty firem

Otevřený a atraktivní inovační ekosystém: efektivní spolupráce a komunikace, která směřuje k budování silné atraktivní image regionu 

#brnoregion jako laboratoř budoucnosti: společná krajská marketingová značka #brnoregion nabízí kvalitní zázemí pro inovátory

a umožňuje jejich řešení v reálném prostředí testovat a demonstrovat 

ORGANIZACE 
VE VÝZKUMU

INOVAČNÍ
INFRASTRUKTURA

Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
CEITEC:
Středoevropský technologický institut
Centrum dopravního výzkumu,v.v.i.
CzechGlobe: Ústav výzkumu 
globální změny AV ČR, v. v. i.
Fakultní nemocnice Brno
FNUSA - ICRC
Janáčkova akademie múzických umění
Masarykova univerzita

INOVATIVNÍ
 FIRMY

Strategické cíle

Vybraní partneři 
ve výzkumu a inovacích

Geotest a.s.
HPC Research s.r.o.
Ústav aplikované mechaniky Brno, s.r.o.
Vars Brno a.s.
a mnohé další

Klastry a klastrové iniciativy:
CREA Hydro&Energy, z.s.
INDUSTRY CLUSTER 4.0
Klastr českých nábytkářů
Network Security Monitoring Cluster

Mendelova univerzita v Brně
Univerzita obrany v Brně
Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Vysoké učení technické v Brně
Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.
Zemědělský výzkum,spol. s.r.o.

Zdroj: RIS 2021 - 2027 pro Jihomoravský kraj


