REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE (RIS)

Olomoucký kraj podobně jako většina regionů České republiky usiluje o vznik
Regionální inovační strategie (dále jen RIS). Tato strategie představuje efektivní
nástroj k budování inovační infrastruktury potřebné pro tvorbu inovací. Je souborem
opatření k řešení problémů a potřeb podnikatelské a vědeckovýzkumné sféry
v regionu.
Důvody pro vznik RIS:
·
·
·
·

Potřeba vytvořit regionální platformu pro komunikaci a koordinaci aktivit
v oblasti inovací
Zvýšení absorpční kapacity regionu posílí vědeckovýzkumnou základnu
a inovační potenciál OK
Ustavení trvalé řídící struktury zlepší schopnost reagovat na změny potřeb
v regionu
Průběžný monitoring výsledků RIS zlepší efektivitu vynakládání veřejných
prostředků

RIS by měla podpořit místní ekonomiku v přechodu ke znalostní ekonomice, která
vychází z oblasti výzkumných a vývojových aktivit a transferu technologií.
Vypracování Regionální inovační strategie je naplněním jednoho z bodů
Programového prohlášení Rady Olomouckého kraje a koresponduje rovněž
s Programem rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje. Publikování dokumentu
je naplánováno na první polovinu roku 2011. Vytvoření RIS je financováno
z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (dále OP LZZ) v rámci výzvy
č. 42.
Obsahem RIS jsou dvě hlavní oblasti:
·
·

Analýza současné situace Olomouckého kraje v oblasti inovací
Akční plán RIS včetně pilotních projektů, odpovědnosti a zdrojů financování

Pro vznik a následnou implementaci dokumentu je důležitá spolupráce veřejné,
podnikatelské a akademické sféry. Z tohoto důvodu vznikl Řídící výbor RIS, jehož
úkolem je připomínkovat a odsouhlasovat jednotlivé fáze RIS.
Partneři tvořící spolu s KÚOK Řídící výbor RIS
·
·
·
·
·
·
·

Univerzita Palackého Olomouc
Moravská vysoká škola Olomouc
Vysoká škola logistiky Přerov
Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje
Regionální kancelář CzechInvest Olomouc
Magistrát města Olomouce
Regionální agentura pro rozvoj Střední Moravy

Řídící výbor se schází na pravidelných jednáních se zpracovatelem RIS, firmou
Berman Group - služby ekonomického rozvoje, s.r.o. Firma zvítězila ve veřejné
zakázce na služby ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Zpracování RIS zahrnuje analýzu stávající situace Olomouckého kraje
v oblasti inovací a tvorba návrhové části včetně tzv. Akčního plánu RIS, která
představí skupiny pilotních projektů, jejich nositele a zdroje financování.
Prvním krokem zpracování bylo zajištění potřebných analytických informací.
Za tímto účelem byl proveden a zpracován Průzkum prostředí inovačního podnikání
v Olomouckém kraji, v rámci kterého byly v průběhu října a listopadu 2010 provedeny
hloubkové rozhovory s vrcholovými manažery 118 firem v kraji, zároveň také
rozhovory s 39 představiteli místní akademické sféry, z toho 31 výzkumníky.
Výsledky

provedených

průzkumů

byly

prezentovány

dne

17. 12. 2010

na Regionálním inovačním workshopu, na který byli pozváni členové Rady
Olomouckého kraje, zástupci měst, univerzit a vysokých škol, zástupci podnikatelské
veřejnosti a řídícího výboru včetně zpracovatele.
V lednu 2011 byla zahájena druhá část procesu tvorby RIS, jejímž účelem
je snaha o nalezení řešení problémových oblastí, jež vyplynuly z provedeného
průzkumu a SWOT analýzy. Členové řídícího výboru se shodli na třech prioritních
oblastech, pro které je nutné rozpracovat strategické cíle a nástroje/opatření, která je
budou naplňovat. Pro tento účel byla vytvořena pracovní skupina, zastoupená nejen
členy řídícího výboru, ale také dalšími odborníky akademického, veřejného
a podnikatelského sektoru. Tři jednání pracovní skupiny v únoru a březnu 2011
se zaměřila především na identifikaci strategických cílů a nalezení vhodných opatření
a definicí všech možných nástrojů k jejich dosažení.

