Platforma Regionálnych inovačných centier
/podnet do RRF/
Zámer:
Vytvorenie „Platformy Regionálnych inovačných centier“ ako nástroja pre rast konkurencieschopnosti
regiónov cestou inovácií a elimináciu odchodu talentovaných ľudí z regiónov.
Čo sú to Regionálne inovačné centrá /RIC/ ?
• Regionálne inovačné centrá sú inštitúcie, zamerané na vývoj inovatívnych výrobkov, služieb,
riešení,... s potenciálom rastu zamestnanosti, resp. rastu HDP regiónu, ktoré vznikli na
prirodzenom základe /napr. reálna regionálna inovačná iniciatíva „zdola“, startup s inovačným
potenciálom, inovačná iniciatíva pri strednej/vysokej škole, inovačný klaster, .../.
• RIC majú prepojenie na akademickú, výskumnú a komerčnú sféru. Výstupom ich aktivít sú
výrobky a služby, ktoré obsahujú vysokú pridanú hodnotu s pričinením regionálnej personálnej
a technickej infraštruktúry a majú komerčné využitie.
• Jednotlivé Regionálne inovačné centrá si môžu zdieľať odborné služby, technológie
expertov,..., ale zároveň si budú vzájomne konkurovať v rámci balíka financií „Grantovej
schémy pre Platformu RIC“.
Ciele RIC:
• Vyvíja nové konkurencieschopné inovatívne výrobky a služby s komerčným využitím, so
zreteľom na dekarbonizáciu, robotizáciu, umelú inteligenciu, ekomobilitu, ...
• Poskytuje moderné vzdelávacie služby pre školy v regióne, pre celoživotné vzdelávanie a pre
neformálne vzdelávanie, vytvorením zdieľanej vzdelávacej infraštruktúry s expertami z praxe
/využitie interného a externého personálu RIC/,
• Vyhľadáva talenty, vyhľadáva inovačné príležitosti v regióne a implementuje ich do svojho
inovačného procesu
• Vytvára bázu pre uplatniteľnosť vzdelaných a talentovaných ľudí z regiónu,
• Buduje personálnu, technickú a zdrojovú základňu pre trvalo udržateľný rozvoj inovačného
procesu v regióne
Financovanie RIC:
• prostredníctvom „Grantovej schémy pre Platformu Regionálneho inovačného centra“, po
splnení kritérií
• poskytovaním vzdelávacích služieb vo vyučovacom procese, v celoživotnom vzdelávaní
• projekty v pokročilej fáze – financovanie prostredníctvom Rizikových investičných fondov
• na komerčnej báze – implementácia výstupov RIC na trh v spolupráci s komerčnými partnermi
Grantová schéma pre Platformu RIC:
• financovanie reálnych inovatívnych zámerov s potenciálom komerčného výstupu, s realizáciou
vývojových aktivít v regióne
• priebežné etapovité financovanie projektu /ak v niektorej etape projekt prestane byť
konkurencieschopný, projekt sa bez sankcií ukončí, resp. transformuje/
• financovanie rýchle, efektívne, variabilné a bez byrokracie
Pilotný projekt pre odskúšanie modelu: Regionálne inovačno-vzdelávacie centrum Lučenec
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