
OPTIKA: jemná mechanika, optoelektronika, optomechatronika a fotonika
ČERPACÍ A VODOHOSPODÁŘSKÁ TECHNIKA: čerpací zařízení, systémy pro transport tekutin,
vodohospodářská zařízení, membránové technologie, čistírny odpadních vod
BIOMEDICÍNA, LIFE SCIENCE a péče o zdraví: zdravotní služby, farmacie, biotechnologie, 
specifické metody analýzy léčiv a farmaceutických produktů, bioinformatika a zdravotnická informatika
STROJÍRENSTVÍ A ELEKTROTECHNICKÝ průmysl: automotive, nástroje pro obrábění, technická
keramika, výrobky z magnetických měkkých feritů, prášková metalurgie, diamantové nástroje, elektromotory 
a alternátory nebo bílá technika
VÝVOJ SOFTWARE: dynamický rozvoj ICT technologií, vysoký podíl v tomto odvětví mají malé podniky,
mikropodniky a start-upy
PRŮMYSLOVÁ CHEMIE: chemická výroba významná pro vývoz do EU a  USA
POKROČILÉ ZEMĚDĚLSKÉ TECHNOLOGIE pro udržitelný rozvoj: vývoj moderních agrochemikálií 
nebo šlechtění nových odrůd s vysokou odolností
NOVÉ MATERIÁLY A TECHNOLOGIE:  čištění podzemních, odpadních a povrchových vod, 
environmentální technologie a technologie pro ochranu kulturních památek
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VÝZKUMU a INOVACÍ

5 158

Výzkum v regionu v číslech

KRAJSKÉ VÝDAJE 

Silné obory

4 156 mil. Kč 164zaměstnanců celkem výzkumných pracovišť

Zdroj: Český statistický úřad, 2019

HLAVNÍ CENTRA 

Olomouc

Přerov



AgroBioChem, s.r.o.
A.W. spol. s r.o.
EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.
FARMAK a.s.
HELLA AUTOTECHNIK NOVA s.r.o.
HONEYWELL AEROSPACE OLOMOUC s.r.o.
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.
Meopta – optika, s.r.o.
MedicProgress, a.s.
Medi-Globe s.r.o.

Aplikační centrum BALUO
Inovační centrum Olomouckého kraje
Krajská hospodářská komora
Olomouckého kraje
Krajský úřad Olomouckého kraje
Občanské iniciativy PositivJE a PositivSU
Region soudržnosti Střední Morava
Vědeckotechnický park Univerzity
Palackého v Olomouci (VTP UP)

Podpora konkurenceschopnosti krajské ekonomiky a tvorby vysoce kvalifikovaných
pracovních míst pro rozvoj inovačního podnikání a excelentního výzkumu v kraji
Lidé ve výzkumu a inovacích: zvýšení počtu absolventů technických oborů středních
škol, zajištění vysoké úrovně technických oborů a udržení jejich talentovaných absolventů 
v regionu
Systém podpory transferu technologií: zvýšení ekonomických přínosů znalostí
vytvořených v místních výzkumných organizacích a zvýšení inovační výkonnosti firem
Podpora konkurenceschopnosti inovativních firem: podpora inovativních start-upů,
kvalitní podpora pro inovativní firmy v klíčových oborech a hodnotových řetězcích kraje

ORGANIZACE 
VE VÝZKUMU

INOVAČNÍ
INFRASTRUKTURA

Univerzita Palackého v Olomouci
AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o.
Agrovýzkum Rapotín s.r.o.
BIOMEDREG - Ústav molekulární 
a translační medicíny
Centrum hydraulického výzkumu spol. s.r.o.
Centrum regionu Haná pro biotechnologický
a zemědělský výzkum (CRH)
Fakultní nemocnice Olomouc

INOVATIVNÍ
 FIRMY

Hlavní výzvy

Vybraní partneři 
ve výzkumu a inovacích

Zdroj: RIS3 Regionální inovační strategie Olomouckého kraje, 2020

Národní telemedicínské centrum
(NTMC)
Regionální centrum pokročilých
technologií a materiálů (RCPTM)
Sigma Výzkumný a vývojový ústav s.r.o.
Technologické centrum Precheza a.s.
Ústav pro molekulární a translační
medicínu (UMTM)
Moravská vysoká škola Olomouc
Vysoká škola logistiky

Klastry a klastrové iniciativy:
Český nanotechnologický klastr
ICT klastr
MedChemBio
Český optický klastr
Moravskoslezský dřevařský klastr
Olomoucký klastr inovací
a mnohé další

MORA MORAVIA, s.r.o.
NanoTrade s.r.o.
Olympus Medical Products Czech, s.r.o.
Pivovar HOLBA, a.s.
Pivovar Litovel a.s.
PRECHEZA a.s.
PRO-BIO obchodní společnost s r.o.
T.S.BOHEMIA a.s.
Tilak, a.s.
a mnohé další




