
Zařazení Název dat Specifikace dat Možnost filtrace dat Zdroj dat
Četnost 

aktualizace

Mapa inovační infrastruktury Karlovarského kraje

Přehled organizací zabývajících se výzkumem, vývojem a inovacemi v Kalrovarském kraji:

- Název instituce;

- Odkaz na internetové stránky instituce;

- Adresa sídla instituce;

- Typ infrastruktury (coworkingová centra, pobočky vysokých škol, podnikatelské inkubátory, 

vědeckotechnické parky, výzkumné organizace a další významné organizace inovačního prostředí).

- Typ infrastruktury (coworkingová centra, pobočky 

vysokých škol, podnikatelské inkubátory, 

vědeckotechnické parky, výzkumné organizace a další 

významné organizace inovačního prostředí);

- Vlastnictví (soukromé, veřejné)

vlastní sběr průběžná

Srovnání inovačních infrastruktur Karlovarského kraje s ČR

Přehled o inovační infrastruktuře Karlovarského kraje v kontextu s ostatními regiony České republiky:

- Regionální srovnání počtu infrastruktur (bez Prahy);

- Počet infrastruktur v jednotlivých krajích ČR;

- Procentuální rozložení infrastruktur v krajích ČR;

- Název instituce;

- Kraj sídla instituce;

- Typ subjektu.

- Vlastnictví (soukromé, veřejné);

- Typ subjektu (centrum excelence, centrum transferu; 

coworkingové centrum; digitální inovační hub; inovační 

centrum; podnikatelský inkubátor; regionální výzkumné 

centrum; vysoká škola, vědeckotechnický park; výzkumná 

organizace)

- MŠMT: Rejstřík veřejných 

výzkumných institucí

- MŠMT: Seznam výzkumných 

organizací

- Společnost 

vědeckotechnických parků 

ČR: eKatalog VTP

- Internetové stránky 

dotčených institucí

bez pravidelné 

aktualizace

Realizace aktivit Regionální inovační strategie Karlovarského kraje

Přehled o realizaci jednotlivých cílů Regionální inovační strategii Karlovarského kraje:

- Postup realizace jednotlivých typových aktivit RIS3 strategie (realizuje se, připravuje se, prozatím 

nerealizováno, částečná realizace);

- Počet realizovaných aktivit RIS3 jednotlivými subjekty);

- ID specifického cíle;

- Název typové aktivity;

- Průběh realizace.

-Klíčová oblast změn RIS3;

- Specifický cíl RIS3

- Karlovarská agentura 

rozvoje podnikání

- Internetové stránky 

dotčených institucí

průběžná

Firemní prostředí Karlovarského kraje

Počet firem Karlovarského kraje podle:

- právní formy;

- sídla firmy;

- klasifikace CZ-NACE.

- právní forma Registr ekonomických 

subjektů

roční (30. 6.)

Mapování inovačního prostředí

Výstupy ze šetření Mapování inovačních kapacit (2017 a 2021):

- Zapojené firmy;

- Informace o mapování;

- Důležité milníky rozvoje firem;

- Vize firem;

- Produkty a zákazníci;

- Export;

- Výzkum, vývoj a inovace

- Spolupráce s ostatními subjekty.

- Rok mapování;

- Okres mapování;

- Zařazení do šetření INKA na národní úrovni;

vlastní sběr bez pravidelné 

aktualizace

Mapa chytrých řešení

Přehled zavedených chytrých řešení v obcích Karlovarského kraje:

- Oblast zaměření chytrého řešení;

- Podoblast zaměření chytrého řešení;

- Datum přidání chytrého řešení na mapu;

- Obec zavedení chytrého řešení;

- Počet chytrých řešení;

- Řešení přidaná na mapu v aktuálním roce;

- Specifikace konkrétního chytrého řešení;

- Počet chytrých řešení podle oblasti zaměření;

- Počet chytrých řešení podle data přidání do mapy;

- Přehled obcí zapojených do mapování chytrého regionu.

- Oblast zaměření chytrého řešení (aktivní zapojování 

obyvatel, digitální technologie, efektivní strategické 

řízení, energetika a životní prostředí, turistický ruch, 

vzdělávání);

- Datum přidání chytrého řešení na mapu;

- Obec/město.

vlastní sběr průběžná

Mapa škol Karlovarského kraje

Přehled školských zařízení v Karlovarském kraji (bez vysokých škol):

- Geografické rozložení škol;

- Typ školského zařízení (MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ, DDM, Ostatní);

- Název školy;

- Adresa školy;

- Zřizovatel.

-Typ školského zařízení (MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ, DDM, Ostatní);

- Typ vlastnictví (veřejné, soukromé);

- Okres (Karlovy Vary, Cheb, Sokolov);

- Obec

Školský portál Karlovarského 

kraje

roční (30. 6.)

Počet studentů na středních školách Karlovarského kraje

Přehled o počtu studentů na jednotlivých středních a vyšších odborných školách Karlovarského kraje:

- Absolventi škol v jednotlivých letech;

- Celkový počet studentů podle zaměření oboru (netechnické a nepřírodovědné obory, přírodovědné i 

technické obory, přírodovědné obory, technické obory);

- Celkový počet studentů ve studijních oborech;

- Nově přijatí do 1. ročníku.

- Technické a přírodovědné obory (netechnické a 

nepřírodovědné obory, přírodovědné i technické obory, 

přírodovědné obory, technické obory);

- Typ vlastnictví (veřejné, soukromé);

- Typ školy (SŠ, SŠ a VOŠ);

- Název školy;

- Název oboru;

- Zřizovatel;

- Rok začátku školního roku.

Výroční zprávy o stavu 

školství v kraji

roční (30. 6.)
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https://www.ris3kvk.cz/regionalni-inovacni-mapa/inovacni-ekosystem-karlovarskeho-kraje
https://www.ris3kvk.cz/regionalni-inovacni-mapa/inovacni-ekosystem-karlovarskeho-kraje/srovnani-inovacnich-infrastruktur-karlovarskeho-kraje-s-cr/
https://www.ris3kvk.cz/regionalni-inovacni-mapa/inovacni-ekosystem-karlovarskeho-kraje/realizace-aktivit-regionalni-inovacni-strategie-karlovarskeho-kraje/
https://www.ris3kvk.cz/regionalni-inovacni-mapa/soukromy-sektor/firemni-prostredi-karlovarskeho-kraje/
https://www.ris3kvk.cz/regionalni-inovacni-mapa/soukromy-sektor/mapovani-inovacniho-prostredi/
https://www.ris3kvk.cz/regionalni-inovacni-mapa/verejny-sektor/obce-a-mesta/?lang=cs
https://www.ris3kvk.cz/regionalni-inovacni-mapa/verejny-sektor/skolstvi/?lang=cs
https://www.ris3kvk.cz/regionalni-inovacni-mapa/verejny-sektor/pocet-studentu-na-strednich-skolach/?lang=cs


Počet studentů na pobočkách VŠ v Karlovarském kraji

Přehled o počtu studentů na pobočkách vysokých škol v Karlovarském kraji:

- Počet studentů studujících na pobočkách vysokých škol v Karlovarském kraji;

- Počet studentů pobírajících stipendium ze Stipendijního programu Karlovarského kraje pro studenty 

vysokých škol.

- Typ vlastnictví (veřejné, soukromé) vlastní sběr roční (30. 6.)

Podpora inovací

Souhrnná data o podpoře inovačních aktivit Karlovarským krajem formou voucherů:

- Výše žadateli požadovaných finančních prostředků;

- Počet podaných žádostí v jednotlivých letech;

- Typ poskytnutého voucheru (inovační, kreativní, asistenční);

- Úspěšnost podpoření žadatele (úspěšný a podpořený, úspěšný a nepodpořený, neúspěšný a 

nepodpořený);

- Sídlo žadatelů o voucher;

- Počet žádostí podle domény specializace Regionální inovační strategie (RIS3).

- Typ voucheru (inovační, kreativní, asistenční);

- Úspšnost podpoření (úspěšný a podpořený, úspěšný a 

nepodpořený, neúspěšný a nepodpořený);

- Doména specializace (strojírenství, elektrotechnika a 

mechatronika, automobilový průmysl a autonomní 

doprava, tradiční průmyslová odvětví – keramika, 

porcelán a sklo, energetická transformace a nové výzvy, 

lázeňství, balneologie a cestovní ruch)

- Rok podpory

Karlovarská agentura rozvoje 

podnikání

roční (15. 12.)

Inovační vouchery

Data o podpoře formou inovačních voucherů Karlovarského kraje:

- Počet projektů;

- Počet unikátních žadatelů;

- Požadované prostředky;

- Udělené prostředky;

- Počet podaných žádostí v jednotlivých letech;

- Geografické rozložení žadatelů;

- Důvod nepodpoření žádosti;

- Počet poskytovatelů znalostí;

- Typ poskytovatele znalostí (veřejná vysoká škola, veřejná výzkumná organizace, soukromá výzkumná 

organizace, soukromá vysoká škola, nezjištěno)

- Nejvyužívanější poskytovatelé znalostí;

- Geografické rozložení poskytovatelů znalostí;

- Analýza klíčových slov projektových žádostí;

- Typ zavedené inovace do firmy.

- Doména specializace (strojírenství, elektrotechnika a 

mechatronika, automobilový průmysl a autonomní 

doprava, tradiční průmyslová odvětví – keramika, 

porcelán a sklo, energetická transformace a nové výzvy, 

lázeňství, balneologie a cestovní ruch);

- Prvožadatelé;

- Typ inovace;

- Staří firmy v roce podpory;

- Úroveň podpoření projektu (úspěšný a podpořený, 

úspěšný a nepodpořený, neúspěšný a nepodpořený).

Karlovarská agentura rozvoje 

podnikání

roční (31. 10.)

Kreativní vouchery

Data o podpoře formou kreativních voucherů Karlovarského kraje a o kreativcích v regionální Galerii 

kreativců:

- Počet projektů;

- Požadované prostředky;

- Udělené prostředky;

- Počet podaných žádostí v jednotlivých letech;

- Oborové zaměření projektů;

- Žádosti podle požadované finanční částky;

- Důvod nepodpoření žádosti;

- Obodbí registrace kreativce do Galerie kreativců;

- Důvod nezařazení kreativce do Galerie kreativců;

- Kreativci registrovaní v Galerii kreativců podle oborů;

- Počet projektů, na kterých se jednotliví kreativci podíleli;

- Sídlo registrovaných kreativců.

- Stáří firmy v roce podpory;

- Typ právní formy žadatele (fyzická osoba, právnická 

osoba).

Karlovarská agentura rozvoje 

podnikání

roční (15. 12.)

Asistenční vouchery

Data o podpoře formou asistenčních voucherů Karlovarského kraje:

- Počet podaných žádostí v jednotlivých letech;

- Počet projektů;

- Požadované prostředky;

- Udělené prostředky;

- Geografické rozložení žadatelů;

- Důvod nepodpoření žádosti.

- Sektor žadatele (soukromý, veřejný) Karlovarská agentura rozvoje 

podnikání

bez pravidelné 

aktualizace

V
eř

ej
n

ý 
se

kt
o

r
P

o
d

p
o

ra
 in

o
va

cí

https://www.ris3kvk.cz/regionalni-inovacni-mapa/verejny-sektor/skoly-pocet-studentu-na-pobockach-vs/?lang=cs
https://www.ris3kvk.cz/regionalni-inovacni-mapa/podpora-inovaci/kreativni-vouchery/?lang=cs
https://www.ris3kvk.cz/regionalni-inovacni-mapa/podpora-inovaci/inovacni-vouchery/?lang=cs
https://www.ris3kvk.cz/regionalni-inovacni-mapa/podpora-inovaci/kreativni-vouchery/?lang=cs
https://www.ris3kvk.cz/regionalni-inovacni-mapa/podpora-inovaci/asistencni-vouchery/?lang=cs

