Zápis
XVII. jednání Komise pro inovace Jihočeského kraje

Datum:

28.6.2021

Místo:

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

Účastníci jednání:

viz příloha č. 1 (prezenční listina)

Program jednání:
1)

Úvod, změny ve složení komise.

2)

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

3)

Transformace KIP Smart region Jižní Čechy (Komise Smart
region – Expertní skupina obce).

4)

Návrh na ustanovení KIP pro oblast digitální transformace
(Jihočeský Digi Hub).

5)

Informace z činnosti regionálních KIP.

6)

Stav projektů v AP RIS3 Jihočeského kraje.

7)

Informace z národní úrovně (Národní RIS3 strategie, informace
o činnosti Národních inovačních platforem, šetření INKA v roce
2021 a 2022).

8)

Marketingová kampaň, marketingový plán a nástroje.

9)

Různé.
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Průběh jednání:
Předseda komise, Miloslav Kamiš, přivítal účastníky jednání a konstatoval, že komise je vzhledem
k počtu přítomných a online připojených členů usnášeníschopná. Připomněl rovněž hygienická opatření
spojená s organizací zasedání.
Tajemník komise, M. Kotoun, dále představil navržený program jednání. Dále doplnil, že v rámci bodu
6) „Stav projektů v AP RIS3 Jihočeského kraje“ bylo doplněno 5 dalších projektů k projednání. Jedná
se o 5 strategických projektů Biologického centra AV ČR, v.v.i., které byly projednávány v pátek 25.6.
na pracovní skupině pro tvoru ITI České Budějovice (integrovaná teritoriální investice) a které svou
podstatou rovněž naplňují obsah RIS3 strategie Jihočeského kraje.
K programu nebyl vznesen žádný další návrh na jeho doplnění.
Byl také navržen předběžný termín dalšího jednání komise na 11. října od 13:00 (bude potvrzeno
před jednáním)
1) Úvod, změny ve složení komise.
M. Kamiš přivítal nové členy komise a požádal je o krátké představení. Náměstkyně hejtmana, L.
Kozlová, představila stručně pohled současného vedení kraje na danou oblast a sdělila, že tato oblast i
nadále zůstává jeho významnou prioritou.
M. Kotoun dále stručně připomněl, že komise je poradním orgánem Rady Jihočeského kraje v oblasti
podpory inovačního podnikání, vědy a výzkumu na území Jihočeského kraje a současně představuje
platformu pro sledování plnění cílů národní a regionální RIS3 strategie. Byly rovněž shrnuty hlavní
pracovní úkoly komise:
a) koordinuje přípravu, realizaci a naplňování RIS3 Jihočeského kraje;
b) navrhuje a koordinuje přípravu, realizaci a vyhodnocování jednotlivých systémových opatření přímé
i nepřímé podpory inovačního podnikání a vědy, výzkumu a vývoje na území Jihočeského kraje;
c) monitoruje a hodnotí dosažení výstupů a výsledků definovaných v AP RIS3;
d) projednává soulad aktivit se schválenými cíli dokumentu RIS3;
e) navrhuje případné změny v realizaci aktivit AP RIS3 vzhledem k vývoji podnikatelského prostředí v
kraji a vývoji možností financování těchto aktivit;
f) navrhuje aktualizace AP RIS3 (nové aktivity, změny ve stávajících aktivitách) na základě
identifikovaných potřeb;
g) vyjadřuje se k navržené aktualizaci dokumentu RIS3 strategie;
h) napomáhá dosažení shody v kraji mezi klíčovými aktéry v aktivitách souvisejících s podporou
inovačního podnikání.
Následně byly projednány aktuálně provedené změny ve složení Komise pro inovace Jihočeského kraje
(členové jsou dle jednacího řádu jmenováni i odvoláváni Radou Jihočeského kraje):



Rada kraje odvolala z komise: Marka Vochozku, Michala Kohna, Jaromíra Slívu, Lukáše Frantu,
Viléma Klapsiu, Martina Kostínka, Terezu Švojgrovou a Tomáše Trantinu.
Rada kraje jmenovala jako nové členy komise: Vojtěcha Stehela, Tomáše Polanského, Miroslava
Žitného, Jana Martínka a Lucii Kozlovou.

Předseda komise poděkoval končícím členům komise a přednesl návrh usnesení.
USNESENÍ č. 02/2021:
Komise pro inovace Jihočeského kraje bere na vědomí změny ve složení komise schválené Radou
Jihočeského kraje.
2) Aktuální informace o realizaci projektu Smart akcelerátor 2 a RIS3 strategii Jihočeského kraje.
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.
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USNESENÍ č. 03/2021:
Komise pro inovace Jihočeského kraje bere na vědomí aktuální informace o realizaci projektu Smart
akcelerátor 2 v Jihočeském kraji a RIS3 strategii Jihočeského kraje.
3) Transformace KIP Smart region Jižní Čechy (Komise Smart region – Expertní skupina obce).
M. Kotoun představil návrh na změnu v zajištění krajské inovační platformy, kterou původně zastávala
komise Rady Jihočeského kraje (Komise Smart region). Činnost Komise Smart region byla v loňském
roce ukončena a komise nebyla obnovena.
Bylo proto navrženo, aby nově pozici této platformy zastávala tzv. Expertní skupina obce (pod názvem
KIP-Smart Region jižní Čechy), která je dlouhodobou pracovní skupinou pod původní Komisí Smart
region.
Hlavní náplní činnosti KIP-Smart Region jižní Čechy by i nadále mělo zůstávat především:
 Podpora aktivit zaměřených na výměnu zkušeností mezi městy/obcemi a transfer zkušeností ze
zahraničí
 Podpora popularizace Smart City aktivit a osvětových aktivit zaměřených na komunikaci měst, jejich
obyvatel a odborné veřejnosti
V následující debatě upozornil J. Kubeš na to, aby nedocházelo k selektování na obce či jiné dílčí
skupiny, protože oblast rozvoje inovací a inovačních myšlenek tyto hranice nemá. Bylo proto
domluveno, že platforma KIP-Smart Region jižní Čechy zůstane otevřená i pro ostatní subjekty (což se
dle argumentace R. Polanského, místopředsedy platformy, reálně děje, neboť nositeli inovačních
produktů a služeb rozvíjených a využívaných v municipální sféře jsou nejčastěji podnikatelské subjekty
či vědeckovýzkumné organizace).
Byla rovněž diskutována problematika výše a způsoby distribuce finančních prostředků alokovaných
z veřejných zdrojů do oblasti podpory inovačního podnikání. V rámci diskuse člen komise, V. Filištein,
mimo jiné připomněl, že souvisejícím problémem je i skutečnost, že start-up firem (na něž by podpora
měla cílit především) je v regionu všeobecně nižší množství.
Následně předseda komise shrnul výsledky debaty a přednesl návrh usnesení.
USNESENÍ č. 04/2021:
Komise pro inovace Jihočeského kraje souhlasí s tím, aby „Expertní skupina obce“ zastávala pozici
Krajské inovační platformy pro oblast „Chytrá/Smart řešení v regionu“ pod názvem „KIP-Smart Region
jižní Čechy“.
Komise pro inovace Jihočeského kraje doporučuje navýšení prostředků alokovaných do podpory
rozvoje inovačního podnikání na území Jihočeského kraje.
Komise pro inovace Jihočeského kraje ukládá M. Kamišovi a L. Kozlové projednat stanovisko vedení
kraje k uvedené podpoře.
Komise pro inovace Jihočeského kraje pověřuje vedení JVTP, a.s. přípravou návrhu distribuce
prostředků alokovaných do podpory rozvoje inovačního podnikání na území Jihočeského kraje a jeho
předložením Komisi pro inovace Jihočeského kraje na následujícím jednání.
4) Návrh na ustanovení KIP pro oblast digitální transformace (Jihočeský Digi Hub).
M. Kotoun a I. Tekel představili návrh na ustanovení nové Krajské inovační platformy pro oblast „digitální
transformace“. Na tuto pozici je navrhována dlouhodobě fungující platforma/projekt, a to „Jihočeský Digi
Hub“ (více o Jihočeském Digi Hubu – viz příloha č. 2 prezentace).
Jihočeský Digi Hub se postupně vyprofiloval jako smysluplné a logické seskupení firem a organizací se
zájmem o témata jako digitalizace, robotizace, virtuální realita, umělá inteligence a další prvky P4.0
v Jihočeském kraji, proto se jako logicky navazující krok nabízí jeho zapojení do struktur regionálního
inovačního systému.
Předseda komise přednesl návrh usnesení k tomuto bodu.
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USNESENÍ č. 05/2021:
Komise pro inovace Jihočeského kraje souhlasí s tím, aby platforma „Jihočeský Digi Hub“ zastávala
pozici Krajské inovační platformy pro oblast „Digitální transformace regionu“.
5) Informace z činnosti regionálních KIP.
M. Kotoun představil aktuální strukturu krajských inovačních platforem ustanovených Komisí pro
inovace Jihočeského kraje:
● Stávající:
● KIP pro Kvalitní lidské zdroje – Jihočeský pakt zaměstnanosti
● KIP pro Rozvoj podnikání – Rada konzultantů JAIP
● KIP pro Bioekonomiku a oběhové hospodářství (Jihočeský spolek pro bioekonomiku z.s. –
od 09/2020)
● Aktuálně přetransformované:
● Původní KIP pro Spolupráci a technologický transfer vykonávaná Komisí Smart region
jižní Čechy – nově zajištěna prostřednictvím KIP-Smart Region jižní Čechy
● Nově ustanovené:
● KIP pro Digitální transformaci (Jihočeský Digi Hub – viz předchozí bod jednání komise)
● V návrhu dle schválené RIS3 strategie Jihočeského kraje:
● KIP pro oblast Strojírenství, doprava a logistika, stavebnictví a řízení podnikových procesů
(námět VŠTE)
M. Kotoun dále shrnul termíny a obsah jednání existujících KIP v první polovině roku 2021.
M. Kamiš pak přednesl návrh usnesení k tomuto bodu.
USNESENÍ č. 06/2021:
Komise pro inovace Jihočeského kraje bere na vědomí informace z činnosti regionálních krajských
inovačních platforem.
6) Stav projektů v AP RIS3 Jihočeského kraje.
M. Kotoun představil aktualizaci projektů v rámci Akčního plánu RIS3 strategie Jihočeského kraje (AP).
Bylo také vysvětleno, že došlo omylem k opakovanému zahrnutí projektu (původně pod číslem 108)
nově pod číslem 121. Projekty do AP lze průběžně doplňovat / aktualizovat.
M. Kotoun dále informoval o doplnění 5 dalších strategických projektů předkládaných Biologickým
centrem AV ČR, v.v.i., které byly projednávány v pátek 25.6. na pracovní skupině pro tvoru ITI České
Budějovice (integrovaná teritoriální investice) a které svou podstatou rovněž naplňují obsah RIS3
strategie Jihočeského kraje.
V následné diskusi bylo dojednáno, že u projektů, které neobsahují informace o jejich harmonogramu,
finančním rozsahu nebo navrhovaných zdrojích financování, je potřeba tyto informace dle dostupnosti
těchto informací aktualizovat.
Aktuální stav v AP RIS:


aktuální počet zanesených projektů: 133



počet projektů navržených k vyřazení: 0



počet nových projektů ke schválení Komisi pro inovace Jihočeského kraje: 29

Posléze M. Kamiš pak přednesl návrh usnesení k tomuto bodu.
USNESENÍ č. 07/2021:
Komise pro inovace Jihočeského kraje schvaluje nové strategické projekty Akčního plánu RIS3 strategie
Jihočeského kraje a provedenou aktualizaci Akčního plánu strategie dle přílohy č. 3 zápisu a potvrzuje
soulad projektů s RIS3 strategií Jihočeského kraje 2021-2027.
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7) Informace z národní úrovně (Národní RIS3 strategie, informace o činnosti Národních
inovačních platforem, šetření INKA v roce 2021 a 2022).
M. Kotoun informoval o schválení Národní RIS3 strategie vládou v lednu roku 2021
(https://www.mpo.cz/cz/podnikani/ris3-strategie/). Schválená národní strategie je základní podmínkou
pro financování v rámci politiky EU v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI). V období 2021-2027
bude přes RIS3 strategie rozdělováno cca 4,7 mld. € z EU fondů. RIS3 strategie Jihočeského kraje na
období 2021-27 byla schválena Zastupitelstvem Jihočeského kraje 25.6.2020. Během roku 2022 se
plánuje její aktualizace.
Národní RIS3 strategie má celkem 3 přílohy:
Příloha č. 1
Karty tematických oblastí (dle těchto oblastí budou vyhlašovány rovněž samostatné
tematicky zaměřené výzvy v rámci budoucího OP JAK a OP TAK)
Příloha č. 2
Karty krajských RIS3 strategií
Příloha č. 3
Monitorovací indikátory a financování
Přílohu č. 1 (https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/ris3-strategie/dokumenty/2021/1/B_Priloha-1Karty-tematickych-oblasti.pdf), která obsahuje strategická témata VaVaI, je možné stále ještě
připomínkovat a navrhovat k úpravě. Přílohu 1 pak schvaluje Řídicí výbor RIS3 (3. kvartál 2021).
S možností připomínkování strategických témat byly osloveny všechny krajské KIP a další uskupení a
platformy. Zatím byly na MPO zaslán námět zpracovaný KIP pro Bioekonomiku a oběhové hospodářství.
M. Kotoun dále informoval o činnosti ustanovených Národních inovačních platforem:
 NIP I. Pokročilé stroje a technologie, (dříve Strojírenství, energetika, hutnictví a průmyslová
chemie)


NIP II. Digitální technologie a elektrotechnika (dříve Elektronika, elektrotechnika a ICT)



NIP III. Doprava pro 21. století (dříve Výroba dopravních prostředků)



NIP IV. Péče o zdraví (dříve Léčiva, biotechnologie, prostředky zdravotnické techniky, life
sciences)



NIP V. Kulturní a kreativní odvětví



NIP VI. Udržitelné zemědělství a environmentální odvětví

Další informace se týkala připravovaného šetření inovačního potenciálu, které bude probíhat ve všech
krajích – mapování INKA (https://inkaviz.tacr.cz/). Šetření bude probíhat během 2. pol. roku 2021 a 1.
pol. roku 2022.
M. Kamiš přednesl návrh usnesení k tomuto bodu.
USNESENÍ č. 08/2021:
Komise pro inovace Jihočeského kraje bere na vědomí aktuální informace týkající se Národní RIS3
strategie, činnosti Národních inovačních platforem a šetření INKA.
8) Marketingová kampaň, marketingový plán a nástroje.
Aktuálně probíhající aktivity v oblasti propagace navazují na aktivity, které byly realizovány v projektu
Smart Akcelerátor 1.
 Byla založena PS Propagace (příprava realizace a naplňování propagace Jčk v oblasti vědy,
výzkumu a inovací ve vazbě RIS3).


Zpracována „Marketingová strategie a marketingový komunikační plán v rámci projektu Smart
akcelerátor v Jihočeském kraji“ - návrh komunikační strategie daných témat.



Vytvořen návrh komunikační kampaně vč. nástrojů (Graf. manuál, Video spot, Rádiový spot,
Weby, Billboardy, Inzerce, PPC kampaň).

Aktuálně realizovaný projekt Smart Akcelerátor 2 pak zajišťuje implementaci komunikačních nástrojů
prostřednictvím nově schválené komunikační kampaně („Jihočeský kraj - Místo, kde nemusíte dělat
kompromisy“).
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Aktuálně probíhá veřejná zakázka na nákup mediálních služeb, kde budou vytvořené komunikační
nástroje uplatněny (nákup vysílacího času v TV a Rozhlase, nákup inzerce v novinách a PPC kampaň
na webu).
M. Kamiš poté přednesl návrh usnesení k tomuto bodu.
USNESENÍ č. 09/2021:
Komise pro inovace Jihočeského kraje bere na vědomí aktuální informace týkající se marketingových
aktivit v rámci projektu Smart akcelerátor 2 v Jihočeském kraji.
9) Různé
Člen komise, J. Dušek, informoval o možnosti zapojení Komise pro inovace Jihočeského kraje do
mezinárodní sítě “Artificial intelligence and good governance; individual, society and public policies ”,
kterou tvoří více než 80 evropských výzkumníků z více než 30 univerzit, veřejných a soukromých
organizací. Aktivita je koordinována organizací Complutense University of Madrid. Do sítě se lze zapojit
rovněž jako tzv. „beneficient“ (zde není nutné mít právní subjektivitu).
Dále infromoval o tom, že v rámci Evropského regionu Dunaj-Vltava aktuálně probíhá vyhledávání
expertů pro přeshraniční networkingové a seznamovací setkání k tématu „Umělá inteligence“. Pro první
kulatý stůl (na podzim 2021) na téma „Umělá inteligence" jsou vyhledáváni zástupci vysokých škol a
výzkumných institucí z Evropského regionu Dunaj-Vltava, kde v současné době probíhá výuka či
výzkum nebo se realizují projekty na toto téma. Cílem tohoto prvního setkání bude identifikovat a
vzájemně propojit jednotlivé „aktéry v oblasti umělé inteligence" z vysokoškolských institucí na území
ERDV. V rámci „kulatého stolu" budou mít jednotliví odborníci z Německa, České republiky a Rakouska
možnost představit své zařízení i jeho aktivity, jakož i projekty související s tématem „umělá inteligence".
M. Kamiš poté přednesl návrh usnesení k tomuto bodu.
USNESENÍ č.10/2021:
Komise pro inovace Jihočeského kraje bere na vědomí informace o uvedených projektech a aktivitách
a bere na vědomí možnost připojení Komise pro inovace Jihočeského kraje (popř. zastupující regionální
subjekt/partner) jako beneficienta / člena mezinárodní sítě “Artificial intelligence and good governance;
individual, society and public policies”, kterou tvoří více než 80 evropských výzkumníků z více než 30
univerzit, veřejných a soukromých organizací.

……………………………
zapsal:
Ing. Miroslav Kotoun
RIS 3 manažer / tajemník

Příloha č. 1
Příloha č.2
Příloha č 3

……………………………
schválil:
Ing. Miloslav Kamiš
předseda komise

Prezenční listina
Prezentace z jednání
Aktuální verze AP RIS 3
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