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Zápis 

XX. jednání Komise pro inovace Jihočeského kraje 

 

 

 

 

Datum:   8.12.2022 

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

 

Účastníci jednání:   viz prezenční listina 

 

 

 

 

Program jednání:  

1) Úvod 

2) Revize závěrů z minulého jednání komise 

3) Aktuální informace o realizaci projektu Smart akcelerátor 2 

4) Informace o plánu realizace projektu Smart akcelerátor + 

5) Aktualizace AP RIS3 Jihočeského kraje 

6) Mise Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR 
2021–2027 

7) Plán aktualizace RIS3 strategie Jihočeského kraje (2023) 

8) Různé, diskuse 
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Průběh jednání: 

 

 

1) Úvod 

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

k počtu přítomných usnášeníschopná. 

M. Kotoun představil navržený program jednání. Program jednání byl komisí schválen. 

Jako předběžný další termín jednání komise bylo navrženo pondělí 20. března 2023 od 13h. 

 

 

2) Revize závěrů z minulého jednání komise 

Na minulém jednání komise byl M. Kamiš pověřen projednat s L. Kozlovou složení Komise pro inovace 
Jihočeského kraje pro další období. Proběhlo několik schůzek k tomuto tématu a prozatím nebyly 
navrženy žádné konkrétní změny ve složení komise. 

 

 

3) Aktuální informace o realizaci projektu Smart akcelerátor 2 

Členové týmu projektu Smart akcelerátor za JVTP, a.s., postupně prezentovali aktuální informace o 
probíhajících aktivitách v rámci projektu. Jeho realizace končí do 31.12.2022. Další podrobnosti jsou 
uvedené v příloze č. 1 Prezentace z jednání. 

 

USNESENÍ č. 7/2022: 

Komise pro inovace Jihočeského kraje bere na vědomí aktuální informace o realizaci projektu Smart 
akcelerátor 2 v Jihočeském kraji. 

 

 

4) Informace o plánu realizace projektu Smart akcelerátor + 

M. Kotoun informoval o obsahu projektu Smart akcelerátor + v Jihočeském kraji, který byl předložen 

19.10.2022. Nositelem projektu je Jihočeský kraj  ve spolupráci s JVTP, a.s. Předložená žádost splnila 

formální náležitosti a podmínky přijatelnosti a nyní probíhá věcné hodnocení. Projekt s rozpočtem 58,5 

mil. Kč a délkou trvání 4 roky (2023-2026) má definována následující hlavní témata: 

 Energetika 

 Vyšší inovační výkonnost regionu 

 Digitalizace 

 Chytrá řešení v regionu 

 Transfer znalostí a technologií 

Projekt obsahuje realizaci tzv. povinných aktivit (1. řízení projektu, 2. činnosti základního týmu, 3. 

povinné vzdělávání, 4. mapování, analýzy) a zahrnuje i tzv. volitelné aktivity (1. pilotní ověření, 2. 

asistenční vouchery, 3. marketingové aktivity). Další informace – viz příloha č. 1. 

 

USNESENÍ č. 8/2022: 

Komise pro inovace Jihočeského kraje bere na vědomí stav předloženého projektu Smart akcelerátor + 
v Jihočeském kraji. 
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5) Aktualizace AP RIS3 Jihočeského kraje 

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

Jihočeského kraje (AP). Nově bylo do AP RIS3 zařazeno celkem 7 nových projektových záměrů. 

Protože v průběhu jednání, z důvodu odchodu 3 členů komise, ztratila komise svou usnášeníschopnost, 

bylo odsouhlaseno, že schválení aktualizovaného AP RIS proběhne korespondenčně. 

 

USNESENÍ č. 9/2022: 

Komise pro inovace Jihočeského kraje bere na vědomí aktualizaci projektů v AP RIS3 strategie 
Jihočeského kraje a souhlasí s jeho schválením per rollam. 

 

6) Mise Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR 2021–2027 

M. Kotoun představil návrhy pilotních misí. Jedná se o následující mise: 

- Zefektivnění materiálové, energetické a emisní náročnosti ekonomiky 

- Posílení odolnosti společnosti proti bezpečnostním hrozbám 

Mise představují reakci na společenské výzvy a mají také přispět k naplnění strategických cílů 

udržitelného rozvoje (SDGs), k nimž se ČR přihlásila při OSN. Obsah misí se promítne do zaměření 

dotačních výzev, které jsou navázány na národní RIS3 strategii. Jejich cílem není vyřešit určitý problém 

komplexně, ale přispět k jeho řešení výhradně prostřednictvím výzkumu, vývoje a inovací. 

Požadavkem z MPO je promítnout do národních domén výzkumné a inovační specializace v rámci 

Národní RIS3 strategie náměty z regionů týkající se téma VaV a promítnout tyto náměty také do další 

ch připravovaných RIS3 misí v návaznosti na relevantní společenské výzvy. Tyto náměty se následně 

“propíší” i do programů podpory, které jsou na Národní RIS3 strategii navázány. 

Návrhy pilotních misí byly rozeslány k připomínkování již dříve na členy Komise pro inovace 

Jihočeského kraje a členy regionálních KIP. Obdržené připomínky byly předány k zapracování na členy 

národního RIS3 týmu (MPO). 

 

USNESENÍ č. 10/2022: 

Komise pro inovace Jihočeského kraje bere na vědomí zaměření pilotních misí a navrhovaný průběh 
jejich implementace. 

 

 

7) Plán aktualizace RIS3 strategie Jihočeského kraje (2023) 

M. Kamiš představil návrh postupu aktualizace RIS3 strategie Jihočeského kraje, která by měla 

proběhnout v roce 2023. Byla rovněž prodiskutována role Komise pro inovace (oslovení členů a dalších 

podniků k další spolupráci), role Krajských inovačních platforem a role členů regionálního týmu Smart 

akcelerátor + v Jihočeském kraji (využití prostředků a aktivit v rámci projektu Smart akcelerátor+). 

Schéma postupu aktualizace je znázorněno na následujícím obrázku. 
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Dále byl potvrzen již dříve diskutovaný záměr strategii zkrátit a zpřehlednit. Rovněž proběhla diskuse a 

vysvětlení témat, která jsou zahrnutá v rámci RIS3 strategie a témat, která jsou tzv. strategickými 

intervencemi projektu Smart akcelerátor. 

Dalším diskutovaným tématem byla podpora start-upového prostředí v Jihočeském kraji a role Komise 

pro inovace v tomto ohledu. Byla rovněž konstatována skutečnost, že úspěšné začínající firmy v případě 

úspěchu velmi často odcházejí se svými aktivitami do Prahy, Brna nebo jiných regionů, kde je prostředí 

pro rozvoj start-upových aktivit příhodnější. V této souvislosti pak byla zmíněna potřeba akcentovat i 

nadále Jihočeský kraj jako místo nabízející kromě kvalitních možností pro práci, také atraktivní prostředí 

pro život a volný čas. 

V rámci diskuse proběhla shoda na tom, že jedněmi  z významných témat pro aktualizaci RIS3 strategie 

budou i témata, která byla nově zařazená jako strategické intervence do projektu Smart akcelerátor +: 

- ENERGETIKA 

- UDRŽITELNÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A ENVIRONMENTÁLNÍ ODVĚTVÍ 

Energetika současně představuje prioritní téma z pohledu vedení Jihočeského kraje. Jedná se tak o 

rozšíření témat k oblastem, které jsou ve stávající verzi RIS3 strategie Jihočeského kraje již obsaženy. 

 

USNESENÍ č. 11/2022: 

Komise pro inovace Jihočeského kraje bere na vědomí navrhovaný postup aktualizace RIS3 strategie 
Jihočeského kraje. 

 

8) Různé, diskuse 

  

Nebyly navrženy žádné další body k projednání. 
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……………………………  ……………………………   

zapsal:     schválil:     

Ing. Miroslav Kotoun   Ing. Miloslav Kamiš    

RIS 3 manažer / tajemník   předseda komise     

 

 

Příloha č. 1 Prezentace z jednání 

Příloha č. 2 Aktualizovaná tabulka AP RIS 3 


