
 
 

  

Zápis z II. jednání Komise pro inovace Jiho českého kraje  

ze dne 4. dubna 2014 

Jednání : 9:00 - 12:00 

 

Přítomni:  

Dle prezenční listiny – příloha č.1  

 

Omluveni: 

Ing. Jiří Boček, Miloš Štěpanovský, Ing. Hynek Walner, Ing. Milan Teplý, Ing. Miloslav Mácha 

 

Jednání zahájil a řídil Ing. Václav Filištein – p ředseda Komise pro inovace Jiho českého kraje 

 

 

PROGRAM JEDNÁNÍ: 

1. Zahájení  

2. Informace o aktuálním stavu Národní RIS3 a regionálních příloh 

3. Akční plán – projektové fiše navržené Jihočeským krajem 

4. Diskuse nad dalšími projekty, které mohou být zahrnuty do Akčního plánu 

5. Krátká informace o dalších regionálních aktivitách (Integrovaný plán rozvoje území ČB, 

Sektorové dohody, Regionální stálá konference) 

6. Závěr 

 

 

Ad 1) P. Filištein  přivítal přítomné na II. jednání Komise pro inovace Jihočeského kraje (dále jen 

Komise), poděkoval za účast a zároveň za součinnost členů při připomínkování regionální RIS3 a při 

elektronickému hlasování k doporučení finální verze RIS3 Radě kraje. Dále představil program a 

konstatoval, že je omluveno 5 členů a Komise je usnášeníschopná.  

P. Filištein následně představil Mgr. Pavla Csanka, hlavního analytika JIC Brno, který zatupuje tým, 

který připravuje Národní RIS3 strategie, Ing. Danu Feferlovou, S3 projektovou manažerku, jejímž 

úkolem je zapojit se do přípravy projektů realizovaných v rámci Akčního plánu a Ing. Jana Návaru, 

vedoucího odboru Evropských záležitostí Jihočeského kraje a navrhl Komisy, aby schválila přítomné 

jako hosty tohoto jednání.  

Komise jednomyslně schválila přítomnost hostů na jednání.  

 

P. Filištein předal slovo p. Slívovi , který jménem Jihočeského kraje přivítal přítomné a poděkoval za 

účast. Dále informoval, že Rada kraje, včetně Zastupitelstva dne 26. 6. 2014 schválila finální verzi 

RIS3, kterou přítomní obdrželi ve svých podkladových materiálech.  

 

Ad 2) P. Filištein předal slovo p. Csankovi , který informoval, že porada vedení MŠMT schválila 

Národní RIS3 strategii a materiál vstoupil dne 5. 11. 2014 do vnějšího připomínkového řízení, které 

bude ukončeno dne 19. 11. 2014. P. Csank dále informoval o situaci připravovaných Operačních 



 
 

  

programů na období 2014 – 2020, národních inovačních platformách a Smart akcelerátoru. Národní 

inovační platformy byly svolány pro následující domény specializace RIS3: Strojírenství, výroba a 

distribuce el. energie, elektrotechnika; IT služby a software, elektronika, elektrotechnika; Výroba 

dopravních prostředků; Léčiva a medicínské technologie. První jednání se uskutečnila v říjnu 2014, 

další setkání jsou plánována na leden roku 2015. Možnost aktivně se zapojit do národních inovačních 

platforem je stále otevřená, přičemž tyto platformy se osvědčili i jako fungující prostředek v procesu 

připomínkování nové legislativy. Členové platforem budou mít možnost zapojit se i do monitorovacích 

výborů jednotlivých Operačních programů.  

Podpora realizace RIS 3 v krajích (činnost krajských manažerů, podnikatelských/inovačních platforem, 

podpora generování vhodných typů proinovačních schémat a projektů) bude podporována 

prostřednictvím OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, k čemuž je v tomto programu připravován specifický 

nástroj – Smart Accelerator. Součástí tohoto nástroje bude i příprava projektů RIS3 v daném regionu 

pro podporu z regionálních, národních, nadnárodních i soukromých zdrojů, včetně možnosti pilotního 

ověření připravených programových schémat.  

 

P. Filištein  upozornil, že v oblasti inovací byla zrealizována řada projektů, jejichž nejčastějším 

výstupem bylo setkávání zástupců působících v oblasti inovací. P. Csank  reagoval, že v současné 

době mají regiony právě díky RIS3 příležitost změnit přístup a nastartovat dosud nerealizované 

aktivity.  

 

Ad 3) Pí. Novotná a pí. Feferlová představily v krátkosti jednotlivé projekty připravovaného Akčního 

plánu RIS3, které obdrželi členové Komise před samotným jednáním v podkladech. Pí Novotná 

poukázala, že se jedná o náměty projektů, které byly projednány s p. Slívou a dalšími regionálními 

aktéry a jsou předmětem diskuse a vyzvala přítomné k jejich vyjádření. Zároveň zmínila, že tyto 

návrhy projektů budou dále rozpracovány na základě připomínek členů Komise a Akční plán bude 

rozšířen o další projekty připravované v regionu.  

 

P. Filištein zahájil diskusi k představeným projektům a informoval o návaznosti prezentovaného 

projektu Podnikatelské vouchery na současný pilotní program Jihočeského kraje, který realizuje 

Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. P. Mlčák doplnil, že v období 15. 9.  – 15. 10. 2014 proběhla 

první výzva programu programu Podnikatelské vouchery. Celkem bylo předloženo 29 žádostí, z čehož 

byly 3 vyřazeny a zbylé postoupily do slosování. Vybráno bylo 16 žadatelů, s kterými jsou v současné 

době uzavírány smlouvy. P. Filištein  uvedl, že se jedná o jednoduchý administrativní nástroj, který 

usnadňuje žadatelům získávání podpory k realizaci záměrů.  

 

P. Kubeš navrhl, aby do Akčního plánu RIS3 byly zařazeny projekty s nadregionálním charakterem a 

zároveň upozornil na to, aby byly při přípravě projektů zohledněny již fungující národní iniciativy.  

 

P. Polanský  vyjádřil souhlas s navrhovanými projekty a upozornil, že některé záměry by mohly mít 

širší realizační tým. Dále upozornil na nutnost přesahu mimo region a nabídl rozšíření Akčního plánu 

RIS3 o aktivity Technologického centra Písek. V následující diskusi také zmínil vhodnost zaměřit 



 
 

  

programy nejen na start-up firmy, školy, apod., ale také na firmy již etablované na trhu, aby mohly i 

ony využívat různé finanční nástroje podpory.  

 

P. Filištein  upozornil na potřebu podpory prodeje firem na nových zahraničních trzích. P. Csank  

doplnil, že tyto projekty budou pravděpodobně podporovány přímo z OP Podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost. V rámci Smart Accelerátoru by bylo vhodné např. začlenit tuto aktivitu do 

představeného projektu Specializovaný poradce.  

 

P. Vochozka v souvislosti s projekty zaměřenými na Kvalitní lidské zdroje poukázal na potřebu 

zaměření těchto projektů nejen na neinvestiční část (motivace), ale také na potřebu rozšíření o 

investiční akce, jako je vytvoření kvalitního zázemí.  

 

P. Kamiš  upozornil na velkou finanční náročnost navržených projektů a nekonkrétnost výstupů, které 

je třeba více specifikovat.  

 

P. Nadberežný  navrhl zaměřit projekty, které jsou určeny především pro sektor malých podniků, na 

oblast ochrany duševního vlastnictví.  

 

Ad 4) P. Filištein  vyzval přítomné k diskusi nad dalšími projekty, které mohou být zahrnuty do 

Akčního plánu, a představil projektový záměr „Centrum marketingových služeb pro inovační firmy“.  

Dále p. Grubhoffer  představil projekty Jihočeské univerzity, p. Vochozka  seznámil s připravovanými 

záměry Vysoké školy technické a ekonomické, p. Polanský  prezentoval aktivity Technologického 

centra Písek, s.r.o. a na závěr p. Šimek  přednesl projekty Biologického centra AV ČR.  

 

V následující diskusi p. Kubeš  upozornil na potřebu nejen sběru projektů, ale také jejich průnik a 

vyzdvihl představený projektový záměr na výstavbu Science centra, jako hlavního regionálního 

projektu s významným přínosem pro kraj (z řady aspektů – motivace k technice, podpora vědy, přínos 

pro cestovní ruch, a další). Vyzval zároveň Jihočeský kraj, aby na realizaci tohoto projektu participoval 

a podpořil jej při přípravě a následné realizaci.  

P. Csank  doplnil, že pro řadu programů, jako např. Horizon 2020, bude schválení na regionální úrovni 

(např. zařazením do Akčního plánu RIS3) zásadní v následném hodnocení projektových žádostí do 

těchto programů (zvýšení bodů v hodnotícím procesu). Proto je důležité, aby tyto projekty byly do 

Akčního plánu RIS3 zařazeny a následně prošly schvalovacím procesem na regionální úrovni.  

 

Pí. Novotná  informovala, že prezentace s jednotlivými projektovými náměty budou rozeslány spolu se 

zápisem a vyzvala přítomné členy Komise k následnému vyjádření se k projektům představeným 

v bodě 3 (částečně v bodě 4), které budou se zápisem ve zjednodušené tabulce rozeslány. Zároveň 

vyzvala, aby bylo více využito networkingové webové stránky zřízené pouze pro Komisi – v případě 

nejasností je možné se obrátit na p. Polanského z Písku.  

 

V následném hlasování Komise pověřila S3 manažera přípravou projektu Smart akcelerátoru, včetně 

sběru vhodných projektových námětů a přípravou vzniku tematicky zaměřených pracovních skupin.  



 
 

  

Usnesení č. 1: Komise pro inovace Jihočeského kraje pověřuje S3 manažera JčK přípravou projektu 

Smart akcelerátoru za Jihočeský kraj a sběru vhodných projektových námětů do Akčního plánu RIS3.  

Přítomno  Pro  Proti  Zdržel se   Usnesení  

16 16 0 0  + 

Usnesení č. 2: Komise pro inovace Jihočeského kraje pověřuje S3 manažera JčK přípravou 

pracovních skupin, které se budou věnovat tematicky zaměřeným projektovým záměrům 

připravovaným do Akčního plánu RIS3. 

Přítomno  Pro  Proti  Zdržel se   Usnesení  

16 16 0 0  + 

 

Ad 5)  V následujícím bodě programu zazněly informace o dalších regionálních aktivitách:  

Pí. Novotná  informovala o přípravě Integrovaného plánu rozvoje území ČB (IPRÚ), kde je jako S3 

manažerka zapojena do činnosti Pracovní skupiny Inovace a konkurenceschopnost. P. Moravec  

v krátkosti představil IPRÚ, který je nástrojem pro realizaci IS rozvoje území. Umožňuje koordinaci 

navzájem provázaných a územně zacílených nástrojů z různých prioritních os jednoho či více OP. 

Prezentace IPRÚ je přílohou k zápisu.  

Pí. Feferlová představila projekt „Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení 

dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů“, do kterého jsou zapojeni S3 manažeři 

z důvodu souladu aktivit s RIS3.  

P. Navara  informoval o připravovaném Regionálním akčním plánu (RAP), celokrajském dokumentu, 

který by měl prostřednictvím konkrétních projektů či aktivit zdůvodnit regionální potřeby a poukázat na 

existující deficity v kraji. Pí. Pánková  z odboru regionálního rozvoje prezentovala souvislosti RAP 

s přípravou nového programovacího období 2014 – 2020 a informovala dále o připravovaných 

Operačních programech ČR – Rakousko a OP ČR – Bavorsko a nově o rozšíření podpor také pro 

velké podniky spolupracující s vědeckovýzkumnými institucemi. Zároveň požádala o součinnost při 

získávání dat při tvorbě RAP.  

 

Ad 6)  P. Filištein na závěr poděkoval členům Komise za účast, vyzval je k součinnosti při plánování a 

přípravě projektů do Akčního plánu RIS3 a Smart akcelerátoru.  

 

Zpracovala: Ing. Michaela Novotná, schválil: Ing. Václav Filištein 

Dne: 14. 11. 2014 

 


