
ZAMĚSTNANCI PRACOVIŠTĚ 

mužů
72.6%

žen
27.4%

soukromé zdroje
65.4%

veřejné zdroje ČR
25.8%

ostatní
8.8%

CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA, ENERGETIKA a ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: zelené zdroje

energie, akumulace energie, diagnostika a optimalizace energetických zařízení,

oběhové hospodářství v oblasti energetiky

STROJÍRENSTVÍ a POKROČILÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE: svařování, tváření,

obrábění nebo povrchové úpravy

ROBOTIKA a BIOROBOTIKA: výrobní a servisní systémy s využitím robotů a kobotů

NOVÉ MATERIÁLY, NANOTECHNOLOGIE: inovativní design, 3D tisk, virtuální

prototypy, vývoj nových materiálů a s nimi spojené konstrukce, technologie a využití,

nanomateriály, nanokompozity, pokročilé materiály

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE: high-performance computing, fuzzy modelování

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
z  pohledu

VÝZKUMU a INOVACÍ

8 212

Výzkum v regionu v číslech

KRAJSKÉ VÝDAJE 

Silné obory

5 598 mil. Kč zaměstnanců celkem

Zdroj: Český statistický úřad, 2019
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Impact Hub Ostrava
IT4Innovations
Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Moravskoslezské inovační centrum
Moravskoslezské investice a development
Moravskoslezský automobilový klastr 
Národní strojírenský klastr
a mnohé další

BOCHEMIE a.s.
BONATRANS GROUP a.s. 
BRANO a.s.
ELVAC a.s.
MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o.
RD RÝMAŘOV s. r. o.
TATRA TRUCKS a.s.
TONAK a.s.
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.
VÚHŽ a.s.
a mnohé další

PODPORA APLIKACE VÝSLEDKŮ VÝZKUMU A INOVACÍ: zintenzivnění inovačních aktivit

firem, podpora smluvního a kolaborativního výzkumu, spin-offů a inovativních start-upů, zvýšení

počtu mezioborových výzkumných aktivit 

LIDÉ:  zvýšení technických a netechnických kompetencí výzkumných pracovníků pro potřeby

aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, podpora mobility lidí ze zahraniční 

do regionu, podpora absolventů technických a přírodovědných oborů a práce s talenty

INTERNACIONALIZACE: posílení mezinárodního postavení kraje a výměny technologického

know-how, navazování kontaktů a účasti v mezinárodních iniciativách a projektech, zajištění

informovanosti malých a středních firem o trendech vývoje technologií a zahraničních trhů,

zvýšení exportních aktivit malých a středních inovačních firem

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Fakultní nemocnice Ostrava
Ostravská univerzita
Slezská univerzita
Ústav geoniky AV ČR
Vysoká škola podnikání a práva
Vysoká škola PRIGO
a mnohé další

ORGANIZACE 
VE VÝZKUMU

INOVAČNÍ
INFRASTRUKTURA

INOVATIVNÍ
 FIRMY

Hlavní výzvy

Vybraní partneři 
ve výzkumu a inovacích


