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2. Synergický efekt připravovaných projektů VaVpI

1. Projekty VaVpI připravované na VŠB TU Ostrava



Připravované projekty OP VaVpI
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Název projektu Zkratka Termín
Energetické jednotky pro využití netradičních zdrojů energie ENET 2010-2014

Institut environmentálních technologií IET 2010-2013

Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin ITT 2010-2013

Progresivní stavební materiály a technologie PSMT 2010-2015

Regionální materiálově technologické výzkumné centrum RMTVC 2010-2013

Automobilové studio Student car SCAR 2010-2013

Spojené interdisciplinární centrum biomedicíny SICB 2010-2013

IT4Innovations IT4I 2010-2015



Synergický efekt projektů VaVpI
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Představení projektu IT4Innovations
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Co je to IT4Innovations
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Infrastruktura IT4I umožní rozvoj řady nových aplikačních 
oblastí včetně průmyslu Moravskoslezského kraje a ČR. 

Cílem tohoto projektu je vytvořit v podmínkách ČR moderní 
výpočetní infrastrukturu (postavenou na výkonných 
superpočítačích) jako základ pro budování informační 
společnosti.

IT4 Innovations je projekt, který společně připravují VŠB–TU 
Ostrava, Ostravská univerzita, Slezská univerzita, Ústav geoniky 
Akademie věd ČR a FIT VUT Brno.

Projekt se uchází o financování z Operačního programu Výzkum 
a vývoj pro inovace. V rámci tzv. předvýzvy byl zařazen mezi 6 
tzv. velkých projektů určených k další přípravě. Rozpočet 
projektu je stanoven na 2 miliardy Kč.



Tématický obsah projektu
• V oblasti rozvoje informační společnosti (IT4People) je zacílit výzkum a vývoj v informačních 

technologiích do následujících tří základních témat:
– Informační technologie pro řešení krizových situací a řízení dopravy.
– Informační technologie v problematice finančních simulací a agilních logistických výpočtů.

• Základní cíle projektu v oblasti superpočítačových simulacích a vývoje algoritmů potřebných pro 
takovéto simulace (SC4Simulations) se dají rozdělit do následujících témat:
– Superpočítačové výpočty pro řešení reálných průmyslových problémů.
– Superpočítačové modelování a simulace v oblasti přírodních věd a biomedicíně.
– Modelování v oblasti nanotechnologií s využitím superpočítače.

• V oblasti sofistikovaných vestavěných systémů (EC4Innovations) je zacílit výzkum do 
následujících základních témat:
– Vestavěné systémy v průmyslových aplikacích (řídicí systémy, sledování životnosti ...).
– Vývoj vestavěných systémů pro oblast medicínských aplikací.

• V oblasti rozvoje teorie (IT4Theory) je zacílit výzkum moderních výpočetních metod do následujících 
základních témat:
– Výzkum matematických principů a metod zpracování znalostí zatížených neurčitostí a jejich využití 

při vývoji metod a technologií uplatnitelných při rozhodování, řízení a návrhu složitých systémů
– Výzkum v oblasti vývoje moderních metod používaných v oblasti softwarového inženýrství.
– Výzkum v oblasti dolování znalostí a vývoj speciálních datových struktur pro ukládání rozsáhlých 

kolekcí slabě strukturovaných dat.

Počítání ve velkém

Počítání ve malém

IT4Innovations - počítání pro život



Hlavní přínosy projektu
• Oblasti zakládání projektu (počítání ve velkém, počítání v malém a teorie IT)  potom 

umožňují v rámci budování informační společnosti přinášet novou kvalitu pro: 
– bezpečnost obyvatel: informační systémy pro řešení krizových situací jako jsou např. 

povodně, havárie…)
– zdraví obyvatel: informační technologie jsou využity v nanomedicíně  - např. při 

modelování léků, které umožní být „ve správný čas na správném místě“ 
– kvalitu života a služeb: informační technologie např. umožňují mnohem efektivněji 
řídit dopravu (tzv. inteligentní dopravní systémy)

– rozvoj průmyslu založený na inovacích: není vývoje bez moderních počítačových 
metod. Superpočítačové centrum se stane zásadní konkurenční výhodou regionu i ČR.

– rozvoj města Ostravy, regionu i ČR: centrum excelence bude jediné v ČR v oblasti 
informačních technologií. Informační technologie jako obor vytváří velkou přidanou 
hodnotu (až 10x větší než tradiční obory).

• Centrum excelence je nová platforma pro spolupráci základního a aplikovaného 
výzkumu s praxí. Centrum excelence chce být nejen kvalitním partnerem pro aplikační 
sféru, ale chce aplikační sféru motivovat k novým inovacím založeným na nových 
technologiích.  



Proč spolupráce moravských univerzit 
a Akademie věd ČR
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Projekt realizují 4 vysoké školy a Ústav geoniky 
AV ČR. Každý z těchto subjektů do projektu 
přináší svoje jedinečné znalosti a zkušenosti, 
včetně spolupráce s praxí. Díky těmto 
synergickým efektům je vytvářena reálná 
excelence a národní kompetenční centrum pro 
oblast informačních technologií. 



Časový harmonogram projektu
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Aktivita Termín

Příprava projektu do června 2009

Vědecké a výzkumné aktivity 2010-2015

Výstavba superpočítačového centra a 
stavební úpravy 2010-2012

Nákup a instalace superpočítače 2012-2015

Ukončení dotace v OP VaVPI 2015


