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REGIONÁLNÍ  STÁLÁ  KONFERENCE   

LIBERECKÉHO  KRAJE       

14. jednání, 19. března 2018
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Aktualizace regionální 
přílohy RIS3 strategie

Analýza 
sekundárních dat

Terénní šetření -
firmy

Terénní šetření –
VaV organizace

Mapování 
technologických 

trendů

Tematický 
kulatý stůl

Návrhová část 

Konference – prezentace a projednání provázanosti výstupů 

Tematický 
kulatý stůl

Tematický 
kulatý stůl

Tematický 
kulatý stůl

Tematický 
kulatý stůl

Tematický 
kulatý stůl

Tematický 
kulatý stůl

Připomínkování, projednání v Radě VVI LK, RK a ZK
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Aktualizace krajské RIS3 2018+ 
průběh terénních šetření

Terénní šetření – od listopadu 2017 – trvá

• Dosud se uskutečnilo v 55 firmách a 4 výzkumných organizacích

• Primární seznam  70 firem a všechny výzkumné organizace působící v 
LK (sídlo, regionální pracoviště)

• Ve vzorku zastoupeny průřezově všechny domény a velikosti firem

• Vysoká úspěšnost při oslovování a vstřícnost ke spolupráci

Podněty pro aktualizaci: 

• horizontálních priorit

• vertikálních priorit
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Aktualizace krajské RIS3 2018+ 
průběh kulatých stolů

Kulaté stoly pracovních skupin – 1. kolo leden 2018, 2 kolo jaro 2018

Místo konání: TUL, budova CxI

• Prostředí výzkumu a vývoje

• Optika, dekorativní a užitkové sklo

• Pokročilé separační a sanační technologie

• Progresivní kovové a kompozitní materiály a technologie jejich 
zpracování

• Nanomateriály

• Komponenty pro dopravní zařízení

• Výroba strojírenských technologií

• Pokročilé technologie na bázi textilních struktur
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Hlavní výstupy z terénních šetření 
a kulatých stolů  

Podněty pro oblast „LIDÉ pro výzkum, vývoj a inovace“:

Prioritní potřeby (příklady navrhovaných aktivit): 

• Větší zájem obyvatelstva o technické obory (nejen žáci a studenti)

veletrh kutilství - „Kdo nekutí, není Čech“, FabLab, soutěže - mezigenerační týmy,… 

• Více studentů techniky a přírodovědných oborů
kroužky techniky, letní školy, robotické stavebnice do škol, Dětská univerzita, Otevřená věda

• Dostupnost pracovníků v technických oborech

omezení byrokracie v akvizici zahraničních pracovníků, stáže studentů…

• Průběžný upgrade znalostí pracovníků v technických oborech

krátkodobé vzdělávací kurzy pro firmy, dostupnost networkingových akcí
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Podněty pro oblast „Inovativní podnikatelské prostředí“:

Prioritní potřeby (mimo téma lidské zdroje) (příklady navrhovaných aktivit): 

• Propagace podnikání, podnikavosti, progresivních oborů

inovační centrum, podnikatelský inubátor,  Student Business Club, akcelerační programy, 

stáže studentů…

• Přístup ke kontaktům v národním a mezinárodním prostředí

zdroje pro akvizice zahraničních pracovníků, znalosti pro účast v mezinárodních projektech 

(SME Instrument), přístupy na veletrhy, network. akce, zapojení do mez. klastrových sítí 

• Přístup k technickým i netechnickým znalostem 
zapojení do sítí spolupráce i v mezinárodním prostředí sdílené přístupy do zahraničních 
odborných databází 

• Infrastruktura pro podnikání 

rozvojové plochy, rychlejší stavební řízení, plošné pokrytí signálem vysokorychl. internetu, 

Hlavní výstupy z terénních šetření 
a kulatých stolů  
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Hlavní výstupy z terénních šetření 
a kulatých stolů 

Podněty pro oblast „Prostředí výzkumu a vývoje“:

Prioritní potřeby (příklady navrhovaných aktivit): 

• Finanční prostředky pro výzkum

institucionální financování, dotační zdroje – reg. inov. fond ano, ale vyšší alokaci   

• Komercializace výsledků VaV
posílení obchodních oddělení VO, 120 vteřin, mapování  výzkumných týmů, propagace   
výsledků, komun. platformy, networkingové akce, technologický skauting

• Přístupy ke kontaktům a informacím v národním a mezinárodním 
prostředí, dotační zdroje pro hostování zahr. vědců a odborníků (SoMoPro), sdílené 

přístupy do zahraničních odborných databází 

• Znalosti pro účast v mezinárodních projektech 
projektová příprava pro např. Horizon 2020
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RADA PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE       

V LIBERECKÉM KRAJI

6. jednání, 21. února 2018

CRYTUR, spol. s r.o., Turnov



12.7.2018

3

9

Program 6. jednání RVVI 
21. února 2018

1. Zahájení - Ing. Radka Loučková Kotasová, členka rady kraje 

2. Kontrola plnění úkolů z 5. jednání Rady VVI LK 

3. Regionální RIS3 2018+ pro území Libereckého kraje – průběžná informace 

4. Aktualizace Akčního plánu RIS3

5. Hodnocení projektů podaných do výzvy Asistenční vouchery Libereckého kraje

6. Regionální inovační program – dotační tituly 2018 

7. Plán aktivit na rok 2018 – SALK, Vzdělávací plány SALK a Lipo.ink

8. Informace o Zprávě k vyhodnocení implementace RIS3 na území LK

9. Různé

10.Představení společnosti a exkurze ve společnosti CRYTUR spol. s r.o.
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Aktualizace Akčního plánu RIS3

• Dosud v Akčním plánu RIS3 zařazeno celkem 69 projektů, 

46 neinvestičních 

27 strategických 

Realizované projekty: nositel – LK

• Podnikatelský inkubátor – založení 1.11.2017, 21.12.2017 – podána 
žádost do 4. výzvy OP PIK Služby infrastruktury

• Centra odborného vzdělávání 

(celkem 8 COV, realizace do konce r. 2018)
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Aktualizace Akčního plánu RIS3

Nové projekty k zařazení do Akčního plánu RIS3:

1. Inteligent Industry 4.0. for KETs - Nanoprogress z.s.

2. Tex4IM - CLUTEX - Klastr Technické textilie, z.s.

3. Kolektivní výzkum CLUTEX III - CLUTEX - Klastr Technické textilie, z.s.

4. Smart Region Liberecký kraj – Liberecký kraj 

5. DeepSpot – Multilingvální technologie pro detekci a včasné upozornění
– Technická univerzita v Liberci

6. Pokročilé metody pro výzkum aeroelastických vibrací v turbínách a 
kompresorech – Technická univerzita v Liberci 
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Regionální inovační program LK

Návrhy nové struktury dotačních titulů:

• Inovační vouchery 

• Startovací vouchery (vazba na absolventy Student Business Club)

• Ověření technologického/technického řešení (technologické 
vouchery, realizační vouchery)

• Stáže studentů ve firmách v podporovaných oblastech studia 
navázaných na oblasti specializace LK (strojírenství – robotika, 
mechatronika, materiálové inženýrství, nanotechnologie, optika,…)

Další náměty k rozpracování:

• Kreativní vouchery – propojení technologických firem s kreativci

• Regionální inovační cena – soutěž o nejlepší chytrá řešení v daných tematických 
oblastech (např. témata Společnosti 4.0)
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Plán aktivit SALK na rok 2018 

• Aktualizace regionální RIS3 strategie

• Konference RIS3

• Mapování technologických trendů relevantních pro in. prostř. LK

• Atlas inovačního prostředí LK

• Rozpracování verifikovaných a prioritních námětů z terénních 
šetření do podoby projektových fiší

• Příprava strategických intervencí RIS3

• Příprava a realizace výzev Regionálního inovačního programu 

• Marketingová strategie prostředí VaVaI

• Vytvoření informačního portálu inovačního prostředí LK

• Zajištění jednání inovačních platforem 

• Průběžná komunikace s regiony RIS3, ÚV ČR, MŠMT
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DĚKUJEME ZA POZORNOST!


