PARDUBICKÝ KRAJ
z pohledu

VÝZKUMU a INOVACÍ
Výzkum v regionu v číslech
KRAJSKÉ VÝDAJE

PRACOVIŠTĚ

ZAMĚSTNANCI

3 873 zaměstnanců celkem

3 278 mil. Kč
veřejné zdroje ČR
20.6%

152

žen
25.3%

výzkumných pracovišť

HLAVNÍ CENTRA
Pardubice

ostatní
6.3%

soukromé zdroje
73.1%

mužů
74.7%
Zdroj: Český statistický úřad, 2020

Silné obory
INTELIGENTNÍ CHEMIE PRO PRŮMYSLOVÉ A BIO-MEDICINÁLNÍ APLIKACE:
bionanomedicína a biochemie; farmakochemie; funkční anorganické materiály a organokovové
sloučeniny; povrchové úpravy materiálů, pigmenty; polymerní materiály, technologie výroby a zpracování
celulózy a papíru, polygrafické materiály, energetické materiály chemická, potravinářská a biochemická
analýza; membránové mikro a ultrafiltrace, ekoanalýza a ekologie
POKROČILÉ APLIKACE ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY: radiolokace, řídící systémy, elektronika
a její součástková základna, elektrotechnika, informační systémy a datové analýzy
UDRŽITELNÁ DOPRAVA, VÝROBA DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ A JEJICH KOMPONENTŮ,
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA: oblast silniční a drážní dopravy, výroba dopravních prostředků a jejich
komponentů, ekosystém dodavatelů
POKROČILÉ MATERIÁLY NA BÁZI TEXTILNÍCH STRUKTUR: pokročilé a funkční materiály na bázi
textilních struktur
STROJÍRENSTVÍ A MODERNÍ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE: výrobní zařízení, jednoúčelová zařízení,
robotika, přesné a speciální strojírenství

Hlavní výzvy
ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ pro výzkum a inovace: zvýšení kvality a relevance počátečního
vzdělávání s ohledem na potřeby firem v klíčových technologických doménách kraje; zvýšení
kvality a dostupnosti; popularizace vědy a neformálního zájmového vzdělávání v přírodovědných
a technických oborech a matematice; využití nástrojů pro identifikace talentů a jejich následný
rozvoj; zvýšení kvality přípravy pracovníků pro VaV a rozvíjet celoživotní odborné vzdělávání
POSÍLENÍ KVALITY VEŘEJNÉHO VÝZKUMU ve znalostních doménách relevantních pro
inteligentní specializaci: vytvoření podmínek pro dlouhodobý rozvoj kvalitních výzkumných
pracovišť a růst jejich mezinárodní konkurenceschopnosti; posílení spolupráce a interakce mezi
veřejným VaV a aplikační sférou
PODPORA VÝZKUMNÝCH a INOVAČNÍCH AKTIVIT FIREM: rozvoj nových podnikatelských
aktivit s důrazem na zakládání a rozvoj inovačních firem; zkvalitnění výzkumné a vývojové kapacity
podniků
Zdroj: aktuální RIS3 Pardubického kraje 2020

Vybraní partneři
ve výzkumu a inovacích

ORGANIZACE
VE VÝZKUMU

INOVAČNÍ
INFRASTRUKTURA

INOVATIVNÍ
FIRMY

Univerzita Pardubice
Synpo, a.s.
VUOS, a.s
Centrum organické chemie s.r.o.
EXPLOSIA a.s. - Výzkumný ústav průmyslové chemie
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i.
TOSEDA s.r.o.

Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
Inovační centrum Ústeckého kraje, z. s.
Centrum transferu technologií a znalostí (CTTZ)
INCENTIVE - Informační centrum pro internacionalizaci
výzkumu a zapojení do ERA
Inovační inkubátor P-PINK
Energo-technický inovační klastr
Hi-Tech inovační klastr
NANOPROGRESS, z. s.
Zemědělský klastr ORLICKO
CZ LOKO, a. s.
RETIA, a. s.
Contipro Biotech, s. r. o.
ERA, a. s.
Rieter CZ, s. r. o.
JHV – Engineering, s.r.o.
a mnohé další

