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REGIONÁLNÍ STÁLÁ KONFERENCE 

LIBERECKÉHO KRAJE

15. jednání, 27. června 2018
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Aktuální informace 
z národní úrovně RIS3

• Od 1.4.2018 – gestorem implementace Národní RIS3 Ministerstvo 
průmyslu a obchodu, Sekce Technologií 4.0, oddělení strategie S3

• Aktualizace Národní RIS3

• Aktualizace karet aplikačních domén Národní RIS3 

• Zařazení nové aplikační domény „Průmyslová chemie“

• Metodická konzultace zařazení nové aplikační domény „Udržitelné 
stavebnictví“
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AKTUÁLNÍ INFORMACE  
AKTUALIZACE REGIONÁLNÍ  RIS3

• Postupně projednána 

- Rada VaVaI 5.9.2018

- Rada Libereckého kraje  5.6. 2018

- Výbor pro hospodářský rozvoj 12.6.2018

- Výbor pro výchovu vzdělávání a zaměstnanost   19.6.2018

projednání  v zastupitelstvu libereckého kraje plánováno na  26.6.      
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Liberecký kraj - podnikavý, kreativní         
a přitažlivý pro talenty a peníze

Stávající podoba Navrhovaná úprava
Výroba strojírenských technologií Zachovat, doplnit nová výzkumná témata

Optika, dekorativní a užitné sklo Zachovat, doplnit nová výzkumná témata

Pokročilé separační a sanační technologie Zachovat, doplnit nová výzkumná témata

Pokročilé materiály na bázi textilních struktur Zachovat, doplnit nová výzkumná témata

Progresivní kovové a kompozitní materiály a 
technologie jejich zpracování

Zachovat, doplnit nová výzkumná témata, jasněji vymezit 
specializaci plastikářství

Nanomateriály Zachovat, doplnit nová výzkumná témata

Komponenty pro dopravní zařízení Zachovat, doplnit nová výzkumná témata, doplnit 
specializaci komponentů pro letectví

Doplnit novou oblast specializace zaměřenou na 
elektrotechniku a elektroniku

Aktualizace vertikálních domén specializace
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Komunikace krajů s MŠMT

MŠMT – řídící orgán OP VVV

1. Projekt Smart akcelerátor I

2. Příprava výzvy Smart akcelerátor II (nositel - LK + partner - ARR)

o Aktualizace RIS3

o Aktualizace Akčního plánu

o Rada VVI, inovační platformy, komunikace, networking

o Příprava strategických intervencí

o Mapování inovačního prostředí, analytická činnost

o Asistenční vouchery bez omezení  (dříve pouze na veřejné organizace)

o Twinning

o Pilotní ověření

o Propagace inovačního prostředí – i do zahraničí
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Liberecký kraj - podnikavý, kreativní         
a přitažlivý pro talenty a peníze

Aktualizace horizontálních domén specializace

A. Lidské zdroje pro inovace, vědu a výzkum

B. Inovativní podnikatelské prostředí

C. Posílení schopností VaV center a specialistů vytvářet 
aplikovatelné výsledky

Navrhováno je zařazení nové horizontální priority: 

D: Prostředí pro rozvoj inovační  infrastruktury 

7

Regionální inovační program LK

Nová struktura dotačních titulů:

• Inovační vouchery 

• Startovací vouchery 

• Technologické vouchery   - proof of concept (Ověření 
technologického/technického řešení )

8

7. Regionální inovační 
program LK 2018

Celková alokace: 3. 283.000 Kč

Vyhlášení programu: 27. 6. 2018

Příjem žádostí: 1. 9. – 31. 10. 2018

Hodnocení RVVI: prosinec 2018

Kontakt:

www.dotace.kraj-lbc.cz

Ing. Vladimír Pachl, Ing. Ivana Ptáčková, Ing. Zuzana Antlová, Ing. Jana 
Frontzová
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DĚKUJEME ZA POZORNOST!


