Zápis z VII. jednání Komise pro inovace Jihočeského kraje
ze dne 16. června 2017
Doba jednání: 9:00 - 11:30
Přítomni: dle prezenční listiny – příloha č.3
Jednání zahájil a řídil Ing. Václav Filištein – předseda Komise pro inovace Jihočeského kraje

PROGRAM JEDNÁNÍ:
1. Zahájení
2. Informace o činnostech v oblasti:
- Kvalita lidských zdrojů
- Spolupráce a technologický transfer
- Rozvoj podnikání
3. Propagace JčK – výstupy z pracovní skupiny a harmonogram činností
4. Představení klíčových marketingových nástrojů a jejich využití v rámci Propagace JčK
5. Dotační program Asistence – představení strategických projektů a jejich schválení
6. Aktualizace akčního plánu RIS3 – rozšíření o strategické projekty z Dotačního programu
7. Informace o dalších činnostech v projektu Smart akcelerátor
8. Diskuse a závěr
Ad 1) P. Filištein zahájil jednání a přivítal přítomné na VII. jednání Komise pro inovace Jihočeského

kraje (dále jen Komise). Rada kraje doplnila Komisi o několik nových členů, proto p. Filištein požádal ,
aby se vzájemně představili.
Následně p. Filištein představil funkci Komise a předal slovo pí. Novotné, která doplnila, že datum
založení Komise je 27. 3. 2014 a činnost Komise stojí na principu partnerství významných subjektů v
oblasti inovačního podnikání, vědy a výzkumu a jeho podpory v JčK s cílem realizovat, naplňovat a
aktualizovat RIS3 Jihočeského kraje.
Ad 2) Pí. Novotná v úvodu své prezentace (příloha č. 4 zápisu) představila projekt Smart akcelerátor
JčK (jehož cílem je implementace RIS3 Jihočeského kraje) a informovala o jeho aktuálním stavu. Dále
předala slovo členkám týmu Smart akcelerátor, které mají na starosti jednotlivé klíčové oblasti změn:
Kvalita lidských zdrojů (KLZ), Spolupráce a technologický transfer (STT) a Rozvoj podnikání (RP).
Pí. Feferlová informovala o aktivitách v oblasti KLZ a stávajícím stavu projektů v Akčním plánu RIS3:
✓ Predikce trhu práce (KOMPAS) – celorepublikový projekt, připravuje se udržitelný systém
spolehlivých predikcí a monitoringu trhu práce na národní a regionální úrovni.
✓ Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji - cílem je nastavit nástroje spolupráce
aktérů v oblasti vzdělávání.
✓ Science Centrum v ČB (SC) - Jihočeský kraj připravuje zadávací dokumentaci na zpracování
Studie proveditelnosti pro přípravu multidisciplinárního vzdělávacího centra v ČB
✓ Industry 4.0 v praxi a vzdělávání - cílem je posílení inovační výkonnosti MSP na území jižních
Čech a Bavorska.
Pí. Charvátová představila aktivity v rámci STT:
✓ Smart region jižní Čechy – cílem aktivity je rozšířit koncept Smart City na území celého
Jihočeského kraje. Klíčovými tématy jsou: Rozvoj infrastruktury pro elektromobilitu,
Energetické úspory v budovách, Open Data, Nástroje pro podporu a rozvoj kultury a
cestovního ruchu, Rozvoj technologií pro tísňovou péči v sociálních službách, Inovace v
odpadovém hospodářství atd.

Pí. Chrobočková představila klíčové činnosti v oblasti RP:
✓ Soutěž pro start-upy - JIHOCZECH - soutěž pro začínající podnikatele, program by měl být
zahájen v září 2017, připravují se webové stránky, atd. Garantem soutěže je Jihočeský kraj a
JVTP. Cílem je podchytit dobré nápady a přes moderní komunikační kanály nalákat nejen
studenty: k zapojení se do soutěže, podpoření kvalitních nápadů s potenciálem a pomoc při
nastartování jejich podnikání. Pořadatelé by přivítali aktivní zapojení členů Komise do aktivit
soutěže (hodnotitelská porota, ceny do soutěže atd.).
✓ vytvoření jednotného portálu sdružujícího nabídku nástrojů pro podporu podnikání v JčK
mapujícího regionální i celostátní podpory, jedná se o podstránku webu Jihočeského kraje
s prolinkem na weby všech spolupracujících institucí (aktualizaci služeb si dělá každý
poskytovatel sám).
Diskuse – obsah se nesmí regionálně omezit, musí obsahovat informace a podpory dostupné
jihočeským subjektům i mimo region, nedublovat činnosti oborových sdružení a JHK, dobře
identifikovat cílové skupiny uživatelů a na ně zaměřit vhodnou formu propagace.
✓ Jihočeské podnikatelské vouchery (JPV) - program podpory spolupráce MSP a VVI, zájem o
vouchery meziročně roste. Nejvíce žádostí z území ČB, snaha o rozšíření této podpory na území
celého kraje. V této souvislosti byl sdělen termín vyhlášení 4. výzvy programu JPV a to 20.6.
2017.
Diskuse – jedná se o nástroj s nízkou dotací pro jednotlivé aktéry, hlavním cílem je nastartování
spolupráce mezi MSP a výzkumnou sférou.
Ad 3 a 4) Pí. Švejdové představila aktuální činnosti v rámci aktivity Propagace. Dne 23. 5. 2017 proběhlo
1. setkání pracovní skupiny (PS), jejíž cílem bylo vydefinování vize a image JčK v oblasti výzkumu, vývoje
a inovací a vydefinování cílových skupin. Následovalo představení výstupu PS p. Vlkem (výstup zaslán
členům Komise v podkladech k jednání). Dále p. Vlk představil přiklad marketingových nástrojů na
regionu Twente v Nizozemí (prezentace – příloha č. 5), ve kterém se, stejně jako v Jihočeském kraji,
kloubí čistá příroda s high-tech technologiemi.
Poté pí. Švejdová představila následující harmonogram činnosti v klíčové aktivitě Propagace. V
průběhu roku 2017 by měla ve spolupráci PS a externího zpracovatele probíhat tvorba marketingové
strategie, jejíž součástí bude i marketingový komunikační plán. Dílčí výstupy budou mít členové k
dispozici k připomínkování. Výstup bude předložen ke schválení na Komisi na příští jednání Komise v r.
2017, v roce 2018 a 2019 dojde k realizaci komunikační strategie na základě komunikačního plánu,
financován z rozpočtu projektu Smart akcelerátor.
Diskuse – Komise pro inovace by měla se zpracovanou Marketingovou strategií doporučit Radě kraje,
aby ji sladil s ostatními připravovanými a realizovanými Marketingovými strategiemi (např. v oblasti
turismu) a vznikl tak jednotný koncept a prezentace regionu navenek. Schválená vize kraje v oblasti
inovací je obecnější, jednotlivé komunikační nástroje při realizaci budou mít za úkol prezentaci
konkrétních regionálních silných stránek a potřeb.
USNESENÍ č. 1/17: Komise pro inovace Jihočeského kraje schvaluje předloženou vizi a image
Jihočeského kraje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a doporučuje externímu zpracovateli v
součinnosti s pracovní skupinou aktivity Propagace její rozpracování do Marketingové strategie a
marketingového komunikačního plánu a doporučuje RK sladit všechny marketingové strategie
připravované na krajské úrovni.
Přítomno

Pro

Proti

Zdržel se

Usnesení

19

19

0

0

+

Ad 5) Pí. Hejdová představila výsledek Dotačního programu Podpora přípravy projektových záměrů
strategických projektů pro JčK v souladu s Krajskou přílohou k národní RIS3. Program byl vyhlášena 9.

3. 2017, příjem žádostí probíhal v období od 10. 4. 2017 až 28. 4. 2017. Alokace výzvy byla z rozpočtu
Smart akcelerátoru 2 mil. Kč. Předložené projekty nevyčerpaly celou alokaci, předpokládá se vyhlášení
ještě 2. výzvy. Oprávnění žadatelé z řad veřejnoprávních subjektů v JčK měli možnost s vyhlašovatelem
konzultovat své záměry, proběhl i informační seminář (celkem 21 účastníků).
V rámci 1. výzvy bylo přijato celkem 6 žádostí s celkovými náklady 1 399 778,00 Kč, požadovaná dotace
= 85 % z celkových nákladů, tedy 1 189 811,30 Kč. Žádosti prošly kontrolou formálních náležitosti a
hodnocení přijatelnosti. V rámci této kontroly byl vyřazen 1 projekt “Setrvalé hospodaření s vodou a
zdroji v krajině” (ENKI, o.p.s.) a to z důvodu nesplnění formálních náležitostí. Další projekty splnily
formální náležitosti i soulad s kritérii strategičnosti dané Krajskou přílohou k národní RIS3 a byly
předloženy k věcnému hodnocení.
Hodnotící komise dne 25. 5. 2017 obodovala projekty z hlediska věcného obsahu (viz tabulka příloha
č. 1). Pí Hejdová stručně představila bodování u jednotlivých projektů, které vycházelo z hodnotících
kritérií přiložených ve výzvě
Diskuse – téma sinic a jejich likvidace ve vodních tocích, na které se zaměřil předložený projekt VŠTE,
je pro region natolik strategické, že členové Komise doporučují expertnímu týmu projektu Smart
akcelerátor identifikovat skupinu odborníků, kteří se tímto tématem v regionu zabývají a vytvořit
synergii k připravovaným projektům.
USNESENÍ č. 2/17: Komise pro inovace Jihočeského kraje schvaluje poskytnutí dotace v rámci
Dotačního programu „Podpora přípravy projektových záměrů strategických projektů pro JčK v
souladu s Krajskou přílohou k národní RIS3“ projektům dle seznamu (příloha č. 1 zápisu), a to v
celkové výši 1 070 811,30 Kč.
Přítomno

Pro

Proti

Zdržel se

Usnesení
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USNESENÍ č. 3/17: Komise pro inovace Jihočeského kraje neschvaluje poskytnutí dotace v rámci
Dotačního programu „Podpora přípravy projektových záměrů strategických projektů pro JčK v
souladu s Krajskou přílohou k národní RIS3“ projektu „Setrvalé hospodaření s vodou a zdroji v
krajině“ žadatele ENKI, o.p.s. z důvodu nesplnění formálních náležitostí.
Přítomno

Pro

Proti

Zdržel se

Usnesení
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USNESENÍ č. 4/17: Komise pro inovace JčK doporučuje expertnímu týmu projektu Smart akcelerátoru
připravit odbornou skupinu zabývající se problematikou znečištění povrchových vod sinicemi v JčK.
Přítomno

Pro

Proti

Zdržel se

Usnesení
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Ad 6) Pí. Novotná představila rozšíření Akčního plánu Regionální inovační strategie S3 (dále jen AP
RIS3), který byl doplněn o 6 projektů podaných do Dotačního programu “Podpora přípravy
projektových záměrů strategických projektů pro JčK v souladu s Krajskou přílohou k národní RIS3”, u
již schválených projektových fiší byl doplněn jejich aktuální stav.

USNESENÍ č. 5/17: Komise pro inovace JčK schvaluje aktualizovaný AP RIS3 JčK dle přílohy č. 2 zápisu
a potvrzuje soulad projektů s Krajskou přílohou k Národní RIS strategii.
Přítomno

Pro

Proti

Zdržel se

Usnesení

19

19

0

0
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Ad 7) Pí. Novotná představila další činnosti v klíčových aktivitách Mapování, Vzdělávání a Twinnig.
V rámci klíčové aktivity Mapování jsou připraveny podklady k dotazníkovému šetření inovační kapacity
v Jihočeském kraji, vše v souladu s celonárodní metodikou TA ČR. Mapování bude probíhat v období
09/2017 - 06/2018, výstup bude hlavním podkladem pro aktualizaci Krajské přílohy k národní RIS3,
případně pak pro přípravu nových nástrojů podpory. Pro potřeby mapování byla zakoupena podpůrná
statistická data.
Členové Komise obdrželi v podkladech na jednání Zprávu o realizaci vzdělávacího plánu. Podněty na
vzdělávání klíčových partnerů je možné průběžně zasílat RIS3 manažerovi. Průběžné vzdělávání
realizačního týmu a klíčových partnerů vede k rozvoji jejich kompetencí.
USNESENÍ č. 6/17: Komise pro inovace Jihočeského kraje bere na vědomí předloženou Zprávu o
realizaci vzdělávacího plánu.
Přítomno

Pro

Proti

Zdržel se

Usnesení
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0
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V současné době probíhá příprava realizace aktivity Twinnig. Plánována je začátkem října 2017 stáž
realizačního týmu v partnerské organizaci Allia, Ltd. v Cambridge. Cílem stáže je seznámit se s principy
aktivity “Future Business Centre”, výstupem pak bude dokument napomáhající přenosu této aktivity
do ČR. V lednu 2018 bude navazovat studijní cesta regionálních stakeholderů. Druhá stáž realizačního
týmu je plánována na březen 2018 a proběhne v Regensburgu s cílem seznámit se s nástroji v oblasti
Kvalitních lidských zdrojů.
Ad 8) Diskuse probíhala průběžně k jednotlivým bodům jednání.
P. Filištein poděkoval na závěr členům Komise za účast a popřál příjemné prožití letních měsíců.

Zpracovala: Ing. Michaela Novotná, schválil: Ing. Václav Filištein
Dne: 22. 6. 2017

