
 
 

  

Zápis z IV. jednání Komise pro inovace Jiho českého kraje  

ze dne 8. prosince 2015 
 

Zahájení : 9:00 

Ukon čení: 11:00 

 

Přítomni a omluveni:  

Dle prezenční listiny – příloha č.1  

 

Hosté: 

Ing. Návara - Jihočeský kraj 

 

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

 

 

PROGRAM JEDNÁNÍ: 

program jednání Komise pro inovace Jiho českého kraje:  
 

1. Zahájení  

2. Implementace krajské přílohy RIS 3 – představení projektu „Smart akcelerátor“ podpořené 

usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje  

3. Rekapitulace událostí v oblasti podpory inovací od minulého jednání Komise  

4. Diskuse  

5. Závěr 

 

 

Ad 1) P. Filištein  a P. Slíva  zahájili jednání, přivítali přítomné na IV. jednání Komise pro inovace 

Jihočeského kraje (dále jen Komise).  

 

Ad 2) P. Filištein předal slovo pí. Novotné , aby představila projekt „Smart akcelerátor Jihočeského 

kraje“ (SA), který bude předložen do výzvy Operačního programu Věda výzkum vzdělávání (OP VVV). 

Realizátorem projektu SA bude Jihočeský kraj spolu s finančním partnerem - Jihočeský 

vědeckotechnický park, a.s. Cílem tohoto projektu je implementace Regionální inovační strategie 

Jihočeského kraje (RIS 3) v období 2016 – 2019. Pí. Novotná dále představila jednotlivé aktivity 

projektu, role jednotlivých aktérů, včetně Komise pro inovace a vybrané strategické projekty, které 

budou součástí projektové žádosti SA. Zdůraznila, že v rámci projektové aktivity Propagace vznikne 

nová pracovní skupina, která se bude zabývat přípravou vize regionu a jeho propagací.  

V souvislosti s potřebou průběžného schvalování Akčního plánu RIS 3 zmínila pí. Novotná potřebu 

hlasování o projektech a jejich zařazení do Akčního plánu RIS 3 v období mezi jednotlivými jednáními 

Komise, formou per-rollam. Prezentace s bližšími informacemi o projektu tvoří přílohu č.2 zápisu.  

P. Filištein  vyzval přítomné k diskusi, v rámci které p. Kubeš vznesl připomínku, zda je povinnost, aby 

Komise schvalovala přípravu projektu a jeho soulad s RIS 3. V následující diskusi jednotliví zástupci 



 
 

  

vyjádřili svůj názor na roli a odpovědnost Komise pro inovace v procesu implementace RIS3 

v Jihočeském kraji a shodli se na znění následujících usnesení, o kterých hlasovalo 14 přítomných 

zástupců.  

 

USNESENÍ č. 1: Komise pro inovace JčK schvaluje realizaci projektu Smart akcelerátor v JčK, souhlasí 

s návrhem strategických projektů a aktivit projektu a doporučuje podání žádosti do výzvy č. 02_15_004 

OP VVV. 

Přítomno  Pro  Proti  Zdržel se   Usnesení  

14 13 0 1  + 

 

USNESENÍ č. 2: Komise pro inovace JčK potvrzuje soulad projektu Smart akcelerátor v JčK, jehož 

předkladatelem je Jihočeský kraj, s Regionální inovační strategií Jihočeského kraje (Krajská příloha k 

národní RIS 3). 

Přítomno  Pro  Proti  Zdržel se   Usnesení  

14 13 0 1  + 

 

USNESENÍ č. 3: Členové Komise pro inovace JčK prohlašují, že jsou připraveni aktivně se podílet na 

aktivitách projektu Smart Akcelerátor JčK. 

Přítomno  Pro  Proti  Zdržel se   Usnesení  

14 13 0 1  + 

 

Ad 3) P. Filištein požádal pí. Novotnou a pí. Feferlovou  o rekapitulaci událostí v oblasti podpory 

inovací od minulého jednání Komise.  

Pí. Novotná  informovala o dalším jednání pracovní skupiny Science centrum v Jihočeském kraji, které 

se uskutečnilo dne 11. září 2015. P. Kubeš  doplnil, že je k dispozici i další varianta řešení tohoto 

projektu, a to záměr Ministerstva Zemědělství k výstavbě „Muzea zemědělství na Výstavišti“. Zároveň 

navrhl projednání možnosti sloučení těchto záměrů. Především je však nutné připravit jeho 

předinvestiční fázi. 

P. Filištein  doplnil, že výsledkem minulého jednání je identifikace záměru a snaha podpořit jej dalšími 

partnery, z důvodu absence finančních zdrojů však není lídr, který by záměr aktivně připravoval a chybí 

příprava dalších kroků. Ing. Novotná  dále doplnila, že přípravu předinvestiční fáze je možné podpořit 

z modulu Asistence SA.  

Pí. Novotná  dále seznámila přítomné s proběhlými jednáními v rámci kulatého stolu pro nadané, který 

pořádal Národní institut dalšího vzdělávání a dále kulatým stolem Technologické agentury ČR k tématu 

Industry 4.0.  

Pí. Feferlová  informovala o jednání pracovní skupiny Tripartity na Podporu technického vzdělávání, 

která připravuje nový grantový program na Podporu technického vzdělávání, dále o pracovním jednání 

Nedostatku kvalifikovaných zaměstnanců – Zahraniční pracovníci a připravované Výstavě CERN 2016.  

P. Filištein  poděkoval za prezentaci a požádal o její rozeslání zúčastněným. 

Ad 4) P. Filištein  v rámci diskuse požádal p. Polanského o informace k projektu Smart Region 

Jihočeský kraj.  



 
 

  

P. Polanský  prezentoval aktuální stav projektu, který je součástí Akčního plánu RIS 3 - prezentace tvoří 

přílohu č.3 zápisu. V případě zájmu o další informace je možné kontaktovat p. Polanského, který doplní 

podrobnější informace o projektu či k založení klastrové iniciativy Czech Smart City Cluster.  

P. Filištein vyzval přítomné k diskusi. P. Kubeš  zmínil, že pokud má být v rámci RIS 3 definována vize 

Jihočeského kraje v oblasti inovací, je potřeba docílit jejího souladu s Programem rozvoje kraje. Dále 

vyzdvihl pozitivní komplexní přístup při přípravě projektu Smart Region.  

P. Polanský  doplnil, že k projektu Smart region byla vypracována analýza, která mimo jiné hodnotila 

projekt a jeho opatření z hlediska jeho souladu se strategickými dokumenty kraje.  

P. Slíva  podpořil potřebu vytvoření pracovní skupiny partnerů, kteří budou do projektu Smart Region 

aktivně zapojeni.  

 

Ad 5) P. Filištein  se s přítomnými na závěr rozloučil a poděkoval členům Komise za účast.  

 

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

Dne: 15. 12. 2015 

 


