
Zápis z V. jednání Komise pro inovace Jihočeského kraje ze dne 24. června 2016 

Zahájení: 9:00 

Ukončení: 11:30 

 

Přítomni a hosté: Dle prezenční listiny  

 

Jednání zahájil a řídil Ing. Václav Filištein – předseda Komise pro inovace Jihočeského kraje 

 

PROGRAM JEDNÁNÍ: 

program jednání Komise pro inovace Jihočeského kraje:  

 

1. Zahájení 

2. Implementace krajské přílohy RIS3 – představení připravovaných a realizovaných aktivit projektu 

„Smart akcelerátor“ 

3. Akční plán RIS3 – představení nové struktury 

4. Diskuse 

5. Závěr 

 

Ad 1) P. Filištein zahájil jednání, přivítal přítomné na V. jednání Komise pro inovace Jihočeského kraje 
(dále jen Komise). Dále informoval o rozhodnutí Rady kraje o změně člena Komise, kterým je doc. 
Machula, rektor Jihočeské univerzity ČB a bude novým zástupcem JU místo prof. Grubhoffera.  

P. Filištein na úvod seznámil přítomné s programem a připomněl, že Komise již funguje 2 roky a jejím 
cílem je podpořit rozvoj regionu v oblasti inovací mimo jiné tím, že bude dávat podněty o regionálních 
potřebách a příležitostech Jihočeskému kraji, který by na ně měl následně v rámci svých možností 
reagovat. Regionální inovační strategie (dále jen RIS3), kterou Komise v prvním roce své působnosti 
přijala a schválila, je nedílnou součástí Programu rozvoje kraje. Základní potřeby regionálních aktérů 
obsahuje ve své SWOT analýze a v návrhové části. V roce 2017 proběhne její aktualizace, kde je možné 
tyto potřeby doplnit. V roce 2016 byla zahájena realizace projektu Smart Akcelerátor, který má za cíl 
pomoci regionálním aktérům RIS3 naplňovat a realizovat. Dnešní setkání bude sloužit k získání 
aktuálních informací, ale také k rekapitulaci a ujasnění si zapojení členů Komise do celého procesu. 
V této souvislosti p. Filištein upozornil, že RIS3 je uveřejněna na stránkách www.risjk.cz a na tuto 
stránku by měl být prolink i ze stránek Jihočeského kraje.  

Pí. Novotná představila roli Komise pro inovace, která působí jako platforma odborníků a klíčových 
regionálních zástupců. Má důležitou roli v přenosu informací v rámci regionu a dává Radě kraje svá 
doporučení ohledně nových inovačních nástrojů. V neposlední řadě má rozhodovací úlohu v rámci 
činností odborného týmu Smart akcelerátoru. P. Slíva podpořil důležitost Komise jako týmu odborníků, 
kteří přinášejí podněty z hlediska potřeb regionu a doporučují je zástupcům Kraje.  

 

Ad 2) Pí. Novotná dále informovala o projektu Smart akcelerátor v Jihočeském kraji (jehož nositelem 
je Jihočeský kraj spolu s Jihočeským vědeckotechnickým parkem, a.s.) a představila jeho hlavní cíle a 
členy projektového týmu.  

Aktivita Základní tým 

Hlavním úkolem projektového týmu je navázat na aktivity, které již byly v posledních 2 letech v oblasti 
podpory inovací realizovány, podrobněji komunikovat s regionálními aktéry, zjišťovat jejich potřeby a 



problémy, navrhovat aktivity k jejich zlepšení a poté přenášet ucelené informace členům Komise. 
Touto cestou se dostanou podněty až k Radě kraje, která na ně bude moci lépe reagovat. P. Filištein 
doplnil, že tento tým je pomocná regionální koordinační jednotka, která má pomáhat naplňovat 
regionálním aktérům Regionální inovační strategii a iniciovat vznik nových aktivit.  

Aktivita Mapování 

Pí. Novotná dále představila aktivitu Mapování projektu Smart Akcelerátor (dále jen SA), kterou bude 
v týmu vykonávat pracovník na pozici analytika. P. Lukeš zmínil, že tato aktivita je potřebná, jelikož kraj 
nedisponuje analýzami, které jsou důležité například pro zpracování žádostí regionálních aktérů o 
finanční prostředky z EU. Pro žadatele samotné je zpracování regionálních analýz finančně i časově 
velmi náročné. Upozornil, že v letošním roce bude pravděpodobně vyčerpáno až 70% alokace financí 
určených na celé období fondů EU pro vysoké školy. Na jeho dotaz, jaké analýzy budou v rámci 
Mapování zpracovávány a zda budou následně data veřejně dostupná, pí. Novotná upřesnila, že 
v rámci projektu SA jsou již naplánovány konkrétní výstupy, ale mohou být rozšířeny o relevantní 
analýzy dle regionálních potřeb. Tyto analýzy budou posléze regionálním aktérům k dispozici. 
Z následné diskuse vyplynula potřeba vypracovat plán analýz, který bude obsahovat název, stručný 
obsah analýz, harmonogram a přehled dat, která budou zpracovávána. Tento plán bude členům 
Komise rozeslán spolu s možností k jejich vyjádření. Prof. Váchal požádal o součinnost v souvislosti 
s aktuálně vyhlášenými výzvami z hlediska poskytnutí dat potřebných pro zpracování analýz k projektu. 
Pí. Feferlová poskytne analýzu Predikce potřeb trhu práce na období 2015 – 2020, kterou zpracovala 
Jihočeská hospodářská komora a Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s. 

Aktivita Vzdělávání  

V rámci aktivity Vzdělávání mohou být pro členy Komise a další regionální aktéry uspořádána 
školení/přednášky atd. podporující znalosti z oblasti regionálního rozvoje, která účastníkům rozšíří 
obzory v této oblasti a pomohou jim při jejich rozhodování o strategických projektech. Vzhledem 
k časovým možnostem členů Komise představila pí. Novotná, že by mohl být pozván odborník na 
zvolené téma po příštím jednání Komise. Od p. Lukeše zazněl požadavek, aby tato aktivita byla pojata 
spíše jako tréninkové vzdělávání, např. na dva dny, které bude pro účastníky efektivnější a více 
motivační. Bylo odsouhlaseno, že v dohledné době budou členům Komise zaslány návrhy na Vzdělávání 
a společně s podněty členů bude vytvořen harmonogram celé aktivity.  

Aktivita Asistence 

Pí. Hejdová představila aktivitu Asistence, ve které bude poskytována formou nového krajského 
dotačního programu podpora pro přípravu strategických projektů veřejných institucí. Spuštění tohoto 
dotačního programu je plánováno na 1. kvartál roku 2017. P. Lukeš upozornil, že 70% alokací financí 
pro vysoké školy bude vyhlášeno v letošním roce a v této souvislosti požádal o zvážení možné zpětné 
uznatelnosti nákladů. Informoval také, že např. Moravskoslezský kraj již tyto podpory vyhlašuje 
z vlastních prostředků kraje, ještě před zahájením projektu jejich SA. Výše podpory, která je plánována 
v rámci tohoto dotačního programu, je výrazně nižší, než jsou samotné náklady na přípravu těchto 
projektů. Je důležité, aby se u strategických projektů zvýšil zájem kraje, ale také municipalit, jelikož 
regionální dopad těchto projektů je významný. P. Slíva informoval, že na příští rok teprve budou 
připravovány dotační programy Programu rozvoje kraje a je možné zvážit vyšší podporu této činnosti. 
Zpětná uznatelnost nákladů bude muset být ověřena dle podmínek projektu. 

Aktivita Propagace 

Pí. Švejdová představila aktivitu Propagace, v rámci které je prvním úkolem definování vize regionu, 
která bude sloužit k vytvoření marketingové a komunikační strategie regionálních inovačních aktivit 
(připravovaných v rámci implementace RIS3) a její následné implementaci. Z důvodu potřeby definovat 
vizi a základní teze jsou členové Komise, případně jejich relevantní zástupci, žádáni o účast v pracovní 
skupině Propagace. Marketingová a komunikační strategie musí být v souladu s ostatními 



marketingovými aktivitami Kraje (např. s marketingovou strategií kraje v oblasti cestovního ruchu) a 
v souladu s prioritami Programu rozvoje kraje. P. Slíva zdůraznil, že pro Jihočeský kraj bude výstup nové 
pracovní skupiny Propagace důležitý, protože bude odrážet pohled na region od jeho klíčových 
zástupců.   

Diskuse v rámci tohoto bodu jednání 

P. Kubeš zmínil, že podporu vědy a výzkumu nelze řešit pouze z regionální úrovně, jelikož inovační 
aktivity mají přesahovat hranice regionu. Pí. Novotná vysvětlila, že Národní inovační strategie se 
věnuje podpoře výzkumu, vývoje a inovací na celostátní úrovni s tím, že má 14 krajských příloh s 
jejich regionálními specifiky. P. Slíva doplnil, že realizací RIS se neuzavíráme pouze do jižních Čech, 
naopak je důležité zaměřit se na přesah do dalších regionů i do zahraničí.  

Ad 3) Pí. Novotná představila naplňování cílů RIS 3 strategie ve třech klíčových oblastech a novou 
strukturu akčního plánu RIS3. Ke každému specifickému cíli v návrhové části RIS3 (který odráží 
regionální potřebu definovanou ve SWOT analýze) je připravena strategická intervence. Jedná se o 
soubor strategických projektů, které mají za cíl danou potřebu řešit. V prezentaci jsou klíčové 
strategické intervence představeny včetně pod ně spadajících již schválených projektů v Akčním plánu 
RIS3. Pokud jsou tedy členové Komise průběžně vyzýváni k hlasování o zařazení projektů do Akčního 
plánu RIS3, je jejich úkolem především posoudit, zda je předkládaný projekt v souladu s cíli RIS3. O 
finanční prostředky pak žadatelé paralelně žádají do příslušných Operačních programů. 

Pí. Feferlová představila klíčovou oblast Kvalita lidských zdrojů, strategické intervence a zařazení 
jednotlivých projektů Akčního plánu RIS3, včetně nových námětů. P. Kubeš informoval, že o projekt 
Science centrum má zájem nové vedení Výstaviště ČB a zároveň město ČB bude připravovat nový 
strategický záměr. Je tedy šance na další rozvoj této aktivity. P. Váchal nabídl, že na základě zmíněné 
výzvy k podnětům ke specifickému cíli přilákání špičkových vědeckých pracovníků, bude sdílet 
zkušenosti a náměty VŠTE. P. Lukeš doplnil, že pro podporu přilákání špičkových pracovníků je třeba 
plánovat také podpůrnou infrastrukturu, která je pro tuto intervenci velice důležitá.  

Pí. Charvátová dále představila klíčovou oblast Spolupráce a technologický transfer a pí. Mocová 
klíčovou oblasti Rozvoj podnikání.  

V následující diskusi se přítomní shodli, že nové projekty budou zařazovány do Akčního plánu RIS3 
formou průběžného hlasování členů Komise. Cílem tohoto akčního plánu je sdružit co nejvíce projektů, 
které jsou v souladu s RIS, a to z důvodu uceleného přehledu o aktivitách v regionu. Členové Komise 
byli vyzváni k zaslání jejich nových projektových námětů či projektů připravovaných nebo již podaných. 
P. Filištein dále požádal, aby při aktualizaci akčního plánu RIS byly zároveň vyřazovány projekty, které 
nemají potenciál k realizaci.  

Ad 4) P. Adensam, pracovník podpory Regionální stálé konference, informoval o výzvě Operačního 
programu Zaměstnanost zaměřené na Podnikové vzdělávání a o připravovaném semináři k této výzvě 
v Č. Budějovicích – pozvánka na seminář je v příloze č.2 zápisu.  

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: 1. 7. 2016 

 


