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HLAVNÍ CENTRA 

DESIGN a KREATIVNÍ PRŮMYSL: progresivní design produktů, technologií a procesů, 

vývoj technologií a procesů, které jsou založeny na lidské kreativitě a designérském myšlení, 
a vedou ke kvalitnímu uživatelskému prožitku

POLYMERY v CIRKULÁRNÍ EKONOMICE: nové polymerní systémy s přidanou hodnotou 

a pokročilé polymerní materiály pro hi-tech aplikace
LETECTVÍ a STROJÍRENSTVÍ: konstrukční činnosti a související procesy ve vybraných odvětvích 

INFORMAČNÍ, ŘÍDICÍ A BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY: vývoj plně automatizovaných 
a robotizovaných, a zároveň organizačně-ekonomicky propojených komplexních výrobních celků

Výzkum v regionu v číslech

KRAJSKÉ VÝDAJE 

ZLÍNSKÝ KRAJ
z  pohledu

VÝZKUMU a INOVACÍ

Silné obory

3 530 mil. Kč 4 316 221zaměstnanců celkem výzkumných pracovišť

Zdroj: Český statistický úřad, 2019

Zlín, Kroměříž



Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, 
o.p.s.
Centrum bezpečnostních, informačních
a pokročilých technologií (CEBIA – Tech)
Centrum kreativních průmyslů
a podnikání UPPER (v rámci UTB)
Centrum polymerních systémů (CPS)
Czechitas z.s.
Energetická agentura Zlínského kraje
Industry Servis ZK, a.s. pro Průmyslovou zónu
Holešov
Krajská hospodářská komora Zlínského kraje

AIRMOBIS s.r.o.
Aquarex WATERPROFIT s.r.o.
Avex Steel Products s.r.o.
AXIOM TECH s.r.o.
AZUB bike s.r.o.
Continental Barum s.r.o.
ELKO EP, s.r.o.
EPS biotechnology, s.r.o.
Fatra, a.s.
fgFORTE s.r.o.

Lidé ve výzkumu a inovacích: zajištění kvalitního vzdělání a praxe,
udržení talentovaných absolventů v kraji pro realizaci nových podnikatelských
záměrů a inovací, vytvoření atraktivního pracovního prostředí pro příchod
nových inspirativních pracovníků do regionu
Inovace ve firmách: podpora navyšování počtu inovativních startupů 
v kraji, technologicky orientovaných firem a jejich inovačních aktivit

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
EPS biotechnology, s.r.o.
Evropský polytechnický institut, s.r.o.
OSEVA vývoj a výzkum, s.r.o.
PRL Polymer Research Lab., s.r.o.
Supratech s.r.o.
ÚFCH JH AV ČR, SeLOS - Společná laboratoř observační spektroskopie
Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o. 

Incinity s.r.o.
INVOS, spol. s.r.o.
JD ROZHLASY s.r.o.
KOMA MODULAR s.r.o.
Madeo s.r.o.
mmcité a.s.
MORAVIA CANS a.s.
ON SEMICONDUCTOR 
CZECH REPUBLIC, s.r.o.
PRIA SYSTEM s.r.o.

ORGANIZACE 
VE VÝZKUMU

INOVAČNÍ
INFRASKTRUKTURA

INOVATIVNÍ
 FIRMY

Hlavní výzvy

Vybraní partneři 
ve výzkumu a inovacích

Zdroj: RIS3 Regionální inovační strategie Zlínského kraje, 2020

Podnikatelský inkubátor Kroměříž,
spol. s r.o.
Podnikatelský inkubátor Kunovice -
Panský dvůr, s.r.o.
Technologické inovační centrum 
s.r.o.
Valašskokloboucké podnikatelské
centrum, s.r.o.

Klastrové iniciativy:
Klastr cestovního ruchu, z.s.
Moravský letecký klastr, o.s.
Plastikářský klastr z.s.
Zlínský kreativní klastr, z.s.

SECAPRO s.r.o.
TESCOMA s.r.o.
TREXIMA, spol. s.r.o.
TVD-Rubber & Plastics, a.s.
ZÁLESÍ, a.s.
ZLÍN ROBOTICS s.r.o.
a mnohé další


