Zápis
XIII. jednání Komise pro inovace Jihočeského kraje

Datum:

pondělí 10.2.2020

Čas:

13:00 – 13:30

Místo:

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

Přítomni včetně hostů:

viz přiložená prezenční listina (příloha č. 1)

Program jednání:

1. Zahájení
2. Projednání návrhu na obsazení pozice předsedy Komise pro
inovace
3. Diskuse a závěr

Průběh jednání:
1. Zahájení
Jednání zahájil a řídil JUDr. Josef Knot, MBA, 1. náměstek hejtmanky Jihočeského kraje.
Konstatoval, že Komise pro inovace je usnášeníschopná. Dále představil přítomným členům
komise program, který byl odsouhlasen.
Ing. František Mlčák představil Ing. Miroslav Kotouna, který nově od 15.1.2020 zastává pozici
RIS 3 manažera. V souladu s jednacím řádem Komise pro inovace je RIS 3 manažer rovněž
novým tajemníkem Komise pro inovace.
2. Projednání návrhu na obsazení pozice předsedy Komise pro inovace
JUDr. Josef Knot, MBA poděkoval Ing. Václavu Filišteinovi za dosavadní výbornou práci pro
komisi. Následně členům komise navrhl, aby Radě Jihočeského kraje byl navržen jako
kandidát na nového předsedu Komise pro inovace Ing. Miloslav Kamiš, generální ředitel firmy
Viscofan CZ s.r.o. Žádný další kandidát na tento post nebyl navržen. Ing. Miloslav Kamiš návrh
na jeho nominaci akceptoval. Bylo tedy přistoupeno k hlasování.
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USNESENÍ č. 1/20:
Komise pro inovace Jihočeského kraje projednala návrh nominace pana Ing. Miloslava Kamiše
na post předsedy Komise pro inovace a doporučuje Radě Jihočeského kraje jeho jmenování
do této funkce.
Přítomno

Pro

Proti

Zdržel se

Usnesení

16

16

0

0

schváleno

3. Diskuse a závěr
Miroslav Kotoun představil aktuální informace týkající se aktualizace krajské RIS 3 strategie.
Aktualizace musí být provedena a schválena nejpozději do 30.6.2020. Očekává se následující
orientační harmonogram aktualizace:
1)
2)
3)
4)

Projednání v Krajských inovačních platformách (02-04/2020)
Projednání v Komisi pro inovace Jihočeského kraje (04-05/2020)
Projednání v Radě Jihočeského kraje (05/2020)
Projednání a schválení v Zastupitelstvu Jihočeského kraje (06/2020)

Z aktuálních informací z MPO lze dále zmínit zejména následující doporučení:
 Doplnění tématu Průmysl 4.0 a digitalizace;
 Doplnění tématu internacionalizace:
o

Zapojení do S3 platforem Evropské komise,

o

Spolupráce s klastry s mezinárodní spoluprací,

o

Jiné formy mezinárodní spolupráce.

 Revize indikátorové soustavy (cílem je měřitelnost a sledovatelnost indikátorů);
 Nutnost nastavení realistického schématu aktualizace strategie.

……………………………

……………………………

………………………

zapsal:

schválil:

schválil:

Ing. Miroslav Kotoun

JUDr. Josef Knot

Ing. František Mlčák

RIS 3 manažer / tajemník

1. náměstek hejtmanky

člen komise

Příloha č. 1

Prezenční listina
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