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Zápis 

XVIII. jednání Komise pro inovace Jihočeského kraje 

 

 

 

 

Datum:   6.12.2021 

Místo: zasedací místnost Jihočeského vědeckotechnického parku, 
a.s., Lipová 1789/9, 370 05 České Budějovice 

 + online MS Teams 

 

Účastníci jednání:   viz prezenční listina 

 

 

 

 

Program jednání:  

1) Úvod 

2) Aktuální informace o realizaci projektu Smart akcelerátor 2 a RIS3 strategii 
Jihočeského kraje (činnost KIP, NIP ad.) 

3) Aktualizace AP RIS3 Jihočeského kraje 

4) Prezentace výstupů „Jihočeského hackathonu“ (Brilo Team s.r.o.). 

5) Regionální možnosti podpory inovačního podnikání: 

a. Návrh nového akceleračního programu (JVTP) 

b. Možné další/nové nástroje podpory této oblasti (diskuse a náměty) 

6) Informace k novému programovému období EU a podpoře inovací (OP JAK, OP 
TAK, připravovaná výzva Smart akcelerátor 3 ad.) 

7) Marketingová strategie a komunikační plán 
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Průběh jednání: 

 

1) Úvod 

Předseda komise, Miloslav Kamiš, přivítal účastníky jednání a konstatoval, že komise není vzhledem 

k počtu přítomných a online připojených členů usnášeníschopná. Navrhl proto, aby o navržených 

usneseních členové komise hlasovali následně elektronickou formou. Připomněl rovněž hygienická 

opatření spojená s organizací zasedání a nutnost přesunu jednání komise do online prostředí. 

Tajemník komise, M. Kotoun, dále představil navržený program jednání. Bylo odsouhlaseno, že dojde 

k přesunu pořadí některých bodů jednání. K programu nebyl vznesen žádný další návrh na jeho 

doplnění. 

Předseda komise navrhl, že připraví návrh konkrétních termínů jednání komise 2022 (min. 2 setkání 

ročně), aby bylo termíny možné dopředu fixovat. Byly proto navrženy následující termíny:   

1. Jednání: 7. března 2022 (bude potvrzeno před jednáním). 

2. Jednání: říjen 2022 (bude upřesněno v návaznosti na upřesnění termínů zasedání 

zastupitelstva Jihočeského kraje a města České Budějovice). 

Případné další jednání bude svoláno dle potřeby. 

 

2) Aktuální informace o realizaci projektu Smart akcelerátor 2 a RIS3 strategii Jihočeského kraje 

(činnost KIP, NIP ad.) 

Členové týmu projektu Smart akcelerátor 2 v Jihočeském kraji postupně představili informace o 
probíhajících aktivitách v rámci projektu. Další podrobnosti jsou uvedené v příloze č. 2 Prezentace 
z jednání. 

Následně proběhla diskuse týkající se dalšího rozvoje infrastruktury pro podporu inovačního podnikání 
a transfer znalostí v regionu. Ředitel JVTP, a.s., F. Mlčák, uvedl jako čerstvou informaci, že pro rok 2022 
byla z rozpočtu Jihočeského kraje vyřazena částka 2 mil. Kč původně určená podpora na financování 
tradičního nástroje Jihočeské podnikatelské vouchery. 

Významným záměrem v tomto ohledu je projekt vybudování 3. etapy Jihočeského 
vědeckotechnického parku. Důležité je rovněž propojování VaV sféry s aplikační sférou. 

O budoucnosti tohoto záměru 3. etapy JVTP zatím není rozhodnuto ze strany vedení Jihočeského kraje. 
V nadcházejícím programovém období EU 2021-2027 by mohlo být na spolufinancování výstavby 
tohoto záměru žádáno z OP TAK (Specifický cíl 1.1 – Rozvoj a posilování výzkumných a inovačních 
kapacit a zavádění pokročilých technologií). Záměr realizace 3. etapy je zanesen prozatím rovněž 
v zásobníku projektových záměrů pro realizaci strategie ITI Českobudějovické aglomerace. K tomuto 
projektovému záměru zatím existuje pouze základní vyhledávací studie, není zpracována projektová 
dokumentace v žádném stupni.  

V diskusi bylo konstatováno, že je potřeba zahájit intenzívnější diskusi s vedením kraje (jako možným 
investorem projektu) a klíčovými subjekty, pro které by měla být výstavba 3. etapy JVTP hlavním 
přínosem (JU, BC AV, VŠTE, klíčoví zaměstnavatelé, popř. další). Za tímto účelem je komisí navrženo 
ustanovení užší pracovní skupiny, jejímž úkolem bude vypracovat podrobnější informaci 
k záměru, jeho potřebnosti a zejména možným přínosům pro region. 

 

USNESENÍ č. 11/2021: 

Komise pro inovace Jihočeského kraje bere na vědomí aktuální informace o realizaci projektu Smart 
akcelerátor 2 a RIS3 strategii Jihočeského kraje. 

Komise pro inovace pověřuje předsedu komise, M. Kamiše, sestavením a vedením užší pracovní 
skupiny, jejímž úkolem bude vypracovat podrobnější informaci k záměru 3. etapy JVTP, jeho potřebnosti 
a zejména možným přínosům pro region a předložit jej následně vedení Jihočeského kraje jako podklad 
pro další rozhodnutí. 
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3) Aktualizace AP RIS3 Jihočeského kraje 

M. Kotoun okomentoval provedenou aktualizaci projektů v rámci Akčního plánu RIS3 strategie 

Jihočeského kraje (AP). Nově bylo do AP PRK zařazeno celkem 9 projektů / projektových záměrů: 

151 Pokročilá diagnostika a adaptivní autonomní systémy kontroly a měření u robotizovaných výrobních 

pracovišť 

153 Vývoj a ověření nové technologie průmyslové automatizace a digitalizace výrobního 

procesu zinkových pigmentů, získaných recyklací a využitím odpadů 

154 Výzkum a vývoj mobilní sol. nabíjecí stanice pro elektromobily 

155 Pokročilá zařízení pro autonomní mobilní stroje 

156 AQUAPOnet - Tvorba a rozvoj sítě přeshraničních partnerů pro udržitelnou produkci 

regionálních potravin v zero-waste akvaponických systémech 

158 Podnikatelský Park Milevsko 

159 Územní management smršťování měst  

165 AI Social Design Thinking Lab 

166 Impuls pro kariéru a praxi (dílčí aktivita v rámci projektu "Implementace KAP Jihočeského 

kraje III" 

 

V následné diskusi V. Stehel doplnil informace o přínosech projektů příjemců z jiných krajů ČR, na 

kterých se VŠTE partnersky podílí (např. podporují udržení vědeckých pracovníků na škole / v regionu, 

podporují využívání laboratorních kapacit, podporují tvorbu know-how pro další obdobné projekty včetně 

možností jeho přenosu na podnikatelské subjekty v regionu). Dále předseda KIP Smart region Jižní 

Čechy, V. Král, upřesnil přínosy projektu 159 Územní management smršťování měst (město Milevsko 

je oficiálním partnerem tohoto projektu, je potvrzeno, že řešené problémy jsou relevantní pro řadu 

dalších měst v regionu, výstupy projektu jsou určené pro celé území ČR, což umožňuje jejich využití a 

přenos – záměrem je provádět tento přenos prostřednictvím KIP Smart region Jižní Čechy). 

Aktuální stav v AP RIS: 

 počet nových projektů ke schválení Komisi pro inovace Jihočeského kraje: 9 

 aktuální počet zanesených projektů: 143 

Posléze M. Kamiš pak přednesl návrh usnesení k tomuto bodu. 

 

USNESENÍ č. 12/2021: 

Komise pro inovace Jihočeského kraje schvaluje nové strategické projekty Akčního plánu RIS3 strategie 
Jihočeského kraje a provedenou aktualizaci Akčního plánu strategie dle přílohy č. 1 zápisu a potvrzuje 
soulad projektů s RIS3 strategií Jihočeského kraje 2021-2027. 

 

4) Prezentace výstupů „Jihočeského hackathonu“ (Brilo Team s.r.o.). 

Tomáš Kocifaj a Jakub Hladký (Brilo Team s.r.o.) představili koncept, průběh a výsledky akce 
JIHOČESKÝ HACKATHON, která proběhla 15. - 17.10. 2021. Jedná se o týmovou soutěž pro 
programátory a další odborníky, kteří jsou sezvání v rámci krátkého časového úseku (24-48 hodin) na 
jedno místo a jejich úkolem je využít poskytnutá data nebo informace a pomocí moderních technologií 
vyřešit konkrétní problémy či zrealizovat dané nápady. Podněty byly sbírány od obyvatel krajského 
města. Výsledkem tak jsou vytvořené mobilní či webové aplikace, které jsou přínosné pro obyvatele.  

Akce se zúčastnilo 45 profesionálů a vzniklo za jeden víkend celkem 6 aplikací / projektů. Výsledky: 

1. Místo – Kopni Ježka (Brilo Team) 

2. Místo – Butcoin (GoPay) 

3. Místo – Pikador (Českobudějické coworkingové centrum) 

4. Místo – Analýza tříděného odpadu města ČB 

5. Místo – Budejce.live – CMS pro veřejnost na správu obsahu (Websta) 
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6. Místo – Budka – Automatický bot pro hledání informací města 

Další informace o jednotlivých aplikacích i celé akci jsou uvedeny na webových stránkách akce 
Jihočeský hackathon: https://www.jihoceskyhackathon.cz/. 

 

USNESENÍ: bez usnesení 

 

5) Regionální možnosti podpory inovačního podnikání 

V rámci tohoto bodu byly stručně představeny informace týkající se podpory inovačního podnikání 

v jiných regionech ČR. Situace je z hlediska výše podpory ve většině krajů srovnatelná, vyšší částky 

jsou vynakládány v krajích, kde tato oblast má tradičně vyšší podporu (Jihomoravský, Moravskoslezský 

a Středočeský kraj). Další možnosti financování této oblasti, např. zapojení větších firem prostřednictvím 

joint venture, investorských klubů, business angels aktivit apod., není většinou realizováno. 

K uvedené problematice neproběhla žádná diskuse. 

 

USNESENÍ: bez usnesení 

 

6) Návrh nového akceleračního programu (JVTP) 

 

Projektové manažerky JVT, a.s.. L. Chrobočková a J. Moravcová, představily parametry nového 
nástroje podpory, který bude JVTP, a.s. realizovat pilotně v roce 2022. Jedná se o Jihočeský 
akcelerační program, který bude zaměřen na podporu činnosti začínajících podnikatelů a startupů z 
Jihočeského kraje. Níže jsou uvedeny základní parametry programu: 

- jednorázová dotace, která podpoří akceleraci činnosti začínajících podnikatelů a startupů 
z Jihočeského kraje 

- způsobilé výdaje: souvisí se zahájením podnikatelské činnosti nebo zintenzivněním 
stávajících podnikatelských aktivit žadatele s historií IČ do 5 let (nákup majetku, zařízení, 
služeb, osobní výdaje, režie, DPH - u neplátce) 

- předpokládané vyhlášení: IQ/2022, průběžné hodnocení (měsíčně)  

- realizace projektů: max. 6 měsíců, nejdéle do 30.11.2022 

- finanční alokace: 800 000 Kč (financováno z provozních úspor, bez nároku na krajský 
rozpočet) 

- výše podpory: max. 75 %, výše dotace 50 000 - 150 000 Kč 

 

K uvedené problematice neproběhla žádná diskuse. 

 

USNESENÍ: bez usnesení 

 

7) Marketingová strategie a komunikační plán 

 

Členy komise byly vzneseny připomínky k aktualizovanému návrhu harmonogramu kampaně. Zejména 
byla konstatována vhodnost alokace téměř všech prostředků na kampaň prostřednictvím regionální TV, 
a to z důvodů zacílení zejména na mladé lidi. Pokud strategie cílí na mladé lidi a jejím cílem je udržet 
talenty a přilákat nové zájemce, bylo by vhodnější zvážit cílenou komunikaci i jinými kanály. 

 

USNESENÍ č. 13/2021: 

Komise pro inovace Jihočeského kraje schvaluje aktualizaci dokumentu „Marketingová strategie a 
marketingový komunikační plán v rámci projektu Smart akcelerátor v Jihočeském kraji“ a bere na 
vědomí aktualizovaný harmonogram kampaně s názvem „Jihočeský kraj – Místo, kde nemusíte dělat 
kompromisy“ v navazujícím projektu Smart akcelerátor 2 v Jihočeském kraji. 

https://www.jihoceskyhackathon.cz/
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9) Různé 

 

- 

 

 

 

 

 

 

……………………………  ……………………………   

zapsal:     schválil:     

Ing. Miroslav Kotoun   Ing. Miloslav Kamiš    

RIS 3 manažer / tajemník   předseda komise     

 

 

Příloha č.1 Prezentace z jednání 

Příloha č 2 Aktuální verze AP RIS 3 

Příloha č. 3 Hlasování o navržených usneseních 


