Zápis z VIII. jednání Komise pro inovace Jihočeského kraje
ze dne 15. prosince 2017
Zahájení: 11:00
Ukončení: 13:30
Přítomni:
Dle prezenční listiny – příloha č.1
Jednání zahájil a řídil Ing. Václav Filištein – předseda Komise pro inovace Jihočeského kraje (dále jen
„Komise“).
PROGRAM JEDNÁNÍ Komise:
1. Zahájení
2. Informace o realizovaných a připravovaných inovačních aktivitách
3. Představení marketingové strategie a marketingového komunikačního plánu
4. Vyhodnocení a aktualizace Akčního plánu RIS3
5. Informace o aktivitě Mapování a přípravě Aktualizace RIS3 v roce 2018
6. Diskuse členů Komise – plnění stanovených cílů Komise a podněty pro další činnost
7. Závěr
Ad 1) P. Filištein zahájil jednání a přivítal přítomné na VIII. jednání Komise. Vzhledem k účasti nových
zástupců Jihočeského kraje se jednotliví členové vzájemně představili.
Následně JUDr. Knot, 1. náměstek Jihočeského kraje, pozdravil přítomné a konstatoval, že Komisi
vnímá jako platformu pro řešení inovací v regionu a její výstupy by měly být předávány do
Zastupitelstva Jihočeského kraje. Zároveň informoval, že na posledním jednání Zastupitelstva JčK byl
v rozpočtu na rok 2018 schválen „Grantový program na podporu akčního plánu a projektových záměrů
samospráv v rámci Jč kraje na podporu inovací“. Dále zmínil doporučení Ing. Moravce na vytvoření
efektivní koncepce řízení inovací v kraji (propojení Komise pro inovace, Komise Smart region a
vzájemné předávání informací). Smart akcelerátor by měl v daném schématu představovat klíčovou
roli.
Ad 2) Pí. Novotná seznámila přítomné se schváleným programem jednání a zahájila prezentaci (příloha
č. 2 zápisu) informací o aktuálním stavu projektu Smart akcelerátor v JčK. Dále prezentovaly RIS3
developerky mající na starosti jednotlivé klíčové oblasti změn.
Pí. Mocová informovala o aktivitách v oblasti Kvalita lidských zdrojů – představila aktuální stav projektů
v Akčním plánu RIS3 (projekty nové i aktuální stav již dříve schválených). Podrobněji se věnovala
projektu společnosti JSRLZ - Predikce trhu práce, na který je kladen důraz i v rámci Strategického plánu
města České Budějovice. Pí. Novotná na základě připomínky Ing. Kubeš upřesnila, že Akční plán RIS3
sdružuje projekty, které jsou strategické z pohledu inovací, ale jsou podrobněji řešeny v jednotlivých
pracovních skupinách a Krajských inovačních platformách.
Pí. Chrobočková představila klíčové činnosti v oblastech Rozvoj podnikání a Transfer technologií, které
se vzájemně prolínají. Chronologicky uspořádala jednotlivé inovační nástroje dle životního cyklu firmy
- vyhledávání a podpora nových nápadů (soutěž Jihoczech), akcelerační programy (Ideastart,
INNOVA(IT)ON), inkubačními programy ve VTP v regionu), nástroje podpory zaměřené na zavedené
firmy (Jihočeské podnikatelské vouchery, programy JHK, Agrární komory, regionálního CzechInvestu,
API, CzechTradu). Ve všech fázích podnikání je nutná spolupráce podnikatelské sféry, VŠ a výzkumných

organizací, čemuž pomáhají kanceláře transferu technologií a kompetenčních center. Souhrnný
přehled služeb a nástrojů pro podporu podnikání je zpracován v rámci webových stránek Jihočeského
kraje na portálu http://invest.kraj-jihocesky.cz/.
Pí. Novotná následně informovala členy Komise o projektu Smart region a jeho aktivitách v rámci
Komise Smart region, která se pravidelně schází a v rámci jednotlivých expertních skupin shromažďuje
podněty, dává návrhy, zpracovává strategické projekty v rámci chytrých řešení pro dopravu,
elektromobilitu, energetiku, big data, vodní hospodářství a další.
Podrobněji zmínila informace o aktivitě týkající se vodního hospodářství, především
řešení problematiky sinic (viz úkol z minulého jednání Komise o založení pracovní skupiny k danému
tématu).
Z jednání vyplynula nutnost komplexního multioborového přístupu v řešení této
problematiky, který by bylo vhodné testovat v pilotním projektu uceleného prostředí. Bylo navrženo
a následně iniciováno jednání se zástupci Milevského kláštera bratří premonstrátů. Další jednání
expertních skupin bude v lednu 2018. Z již zpracovaných analýz napříč ČR vyplývá, že znečištění vod je
komplexní problém a k jeho zlepšení by dopomohlo zpřísnění legislativy v oblastech s dopadem na
vodní hospodářství (tlak na změnu legislativy by měl být řešen ve spojení s ostatními regiony v ČR).
Pí. Kotilová z ENKI představila jejich významné projekty v dané oblasti – týkají se zpracování
certifikované metodiky pro kalové hospodářství a problematiky sinic a nové certifikované metodiky
MŽP. Zástupci ENKI budou přizváni k dalšímu jednání expertní skupiny.
JUDr. Knot k projektu Smart regionu doplnil informace o dalších probíhajících „SMART“ aktivitách:
•
•
•
•

Město Písek také zpracovává pilotní projekt na kalové hospodářství (vychází z Německé
metodiky)
v rámci expertní skupiny Energetika je vypsáno VŘ na zpracování energetické studie (snížení
energetické náročnosti krajských budov – doporučil využít zkušenosti z Písku)
infrastruktura dobíjecích stanic v JčK (rozmístění dobíjecích stanic, spolupráce s ČEZ)
chytré parkování v Písku – s využitím sběru a vyhodnocování dat

Pí. Halabicová představila v rámci aktivity projektu SA - Asistence - dotační program "Podpora přípravy
projektových záměrů strategických projektů pro Jihočeský kraj v souladu s Krajskou přílohou k národní
RIS3", ve kterém byla alokována celková částka 2 mil. Kč. Podpořeno bylo 5 strategických projektů
s požadavkem na čerpání ve výši 1 070 811,30 Kč. Na zbývající část alokace bude vyhlášena v první
polovině roku 2018 druhá výzva.
Ing. Lukeš kvituje aktivitu Asistence, upozornil však na vhodnější načasování 2. výzvy vzhledem
k vyhlašovaným výzvám z OP. K relativně nízké maximální částce poskytované podpory je vyžadována
složitá administrativa a dlouhé časové lhůty ze strany poskytovatele.
Ing. Návara vysvětlil postup vyhlášení a administrace uvedené výzvy dle souladu s pravidly projektu
Smart akcelerátor, v rámci kterého je podpora poskytována.
JUDr. Knot opět upozornil na již zmíněný grantový program JčK ve výši cca 4 mil Kč pro VŠ v regionu na
podporu přípravy projektů.
Ad3) Pí. Balounová informovala přítomné o aktivitě Propagace, v rámci které byl zpracován návrh
Marketingové strategie a marketingového komunikačního plánu (zaslána v podkladech) vybranou
společností NAVIGA4, s.r.o. Do přípravy předloženého dokumentu byli zapojeni i odborní zástupci
pracovní skupiny Propagace. Strategii samotnou představil zástupce společnosti NAVIGA4, s.r.o.- Ing.
Štefek (prezentace viz příloha č. 3).
Hlavním sdělením marketingové strategie a marketingového komunikačního plánu, které by mělo být
prezentováno silnými příběhy regionálních osobností a firem je:

Jižní Čechy byly a jsou atraktivní region plný výjimečných a aktivních lidí, kterým nabízejí unikátní
příležitosti pro podnikání, inovace a investice jak v současnosti, tak pro lepší budoucnost.
Mezi přítomnými proběhla diskuse, jak je region vnímán lidmi z jiných krajů a zda chceme Jihočeský
kraj prezentovat jako „malebný region, kde mám blízko z práce do přírody“.
Ing. Filištein na závěr shrnul, že předložený dokument je strategie, která celou tématiku zastřešuje a
bude velmi důležitá příprava aktivit směřujících k naplňování této strategie formou marketingového
akčního plánu. Při jeho zpracování se bude opět úzce zapojovat pracovní skupina.
Usnesení č. 7/17: Komise pro inovace Jihočeského kraje schvaluje předloženou Marketingovou strategii
a marketingový komunikační plán projektu Smart akcelerátor v Jihočeském kraji.
Usnesení č. 8/17: Komise pro inovace Jihočeského kraje bere na vědomí harmonogram realizace
komunikační strategie.
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Ad 4) Pí. Novotná představila rozšíření Akčního plánu Regionální inovační strategie S3 (dále jen AP
RIS3) o 13 projektů, které jsou v souladu s Krajskou přílohou k národní RIS3. U již schválených
projektových fiší byl doplněn aktuální stav.
Usnesení č. 9/17: Komise pro inovace JčK schvaluje nové strategické projekty a aktualizaci AP RIS3 JčK
dle přílohy č. 4 zápisu a potvrzuje soulad projektů s Krajskou přílohou k Národní RIS strategii.
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Ad 5) Pí. Novotná poskytla informace o aktivitě Mapování. Nyní je průběžně realizováno mapování
inovační kapacity v Jihočeském kraji v souladu s celonárodní metodikou TA ČR. Dále probíhá příprava
aktualizace Krajské přílohy k národní RIS3 v roce 2018, která se zaměří především na kvantifikaci
klíčových indikátorů a analýzu domén chytré specializace (obory s nejvyšším podílem na HDP vs. nově
se rozvíjející odvětví). Ke schválení Aktualizace RIS3 bude svoláno mimořádné jednání Komise pro
inovace nebo proběhne hlasování „per rollam“. V neposlední řadě byl představen plán aktivity
Mapování pro rok 2018.
Ad 6 a 7) Jelikož diskuse proběhla již v průběhu jednotlivých bodů programu, p. Filištein zdůraznil, že
Jihočeský kraj má schválenou RIS3 strategii, ve které jsou jasně definovány cíle a je jen otázkou jak a
kdo je bude naplňovat. S těmito slovy se rozloučil a poděkoval přítomným za účast.
Zpracovala: Ing. Michaela Novotná, schválil: Ing. Václav Filištein
Dne: 23.12.2017

