ZÁPIS Z 1. JEDNÁNÍ KRAJSKÉ RADY PRO INOVACE 17. 4. 2014, čas 8:30 – 10.00, zasedací
místnost č. 320, Olomoucký kraj
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HERINEK – představení RIS3
- RIS3 je zaměřen na zvýšení konkurenceschopnosti, podnikavost firem, realizování aplikovaného
výzkumu, RIS3 není primárně určena pro podporu veškerého hospodářství, pro podporu celkové
zaměstnanosti
- RIS3 je základní strategií ČR, nejdříve se Evropské komisi musí poslat národní RIS3 a v návaznosti na
to se budou schvalovat příslušné operační programy (OP PIK, OP VVV)
- za strategií RIS3 oproti některým jiným strategiím stojí peníze z Operačních programů - mělo by se
tedy podařit strategii realizovat, RIS3 nemá vlastní operační program, bude financována z Operačního
programu Podnikání, inovace a konkurenceschopnost a z Operačního programu Věda, výzkum,
vzdělávání.
- největší část peněz z RIS3 půjde přes národní projekty – do dotačních výzev se budou hlásit
podnikatelé, samosprávy z celé ČR

- budou existovat dva typy projektů v kraji –tzv. průřezové programy pro všechny typy firem a
vertikální priority, do kterých budou spadat firmy dle předem vytyčených oblastí (domény
specializace)
- národní RIS3 – bude řízená ministerstvy přes agentury jako zprostředkující subjekty (Czechinvest,
Technologická agentura ČR)
- krajská příloha RIS3 – slouží jako doplnění národní RIS 3 – na národní úrovni jsou stanovené prioritní
obory podpory a domény specializace za celou ČR, příloha k národní RIS3 má za úkol přidat další
obory, případně akcentovat některou z oblastí důležité na regionální (krajské) úrovni
Způsob realizace RIS 3 v kraji
- regionální nástroje –je třeba je připravit, vyhlásit, zrealizovat a monitorovat
- úvodní dvě setkání Krajské rady pro inovace budou věnovány přípravě krajské přílohy RIS3 pro
Olomoucký kraj, je třeba schválit krajskou přílohu RIS3, dále obecně na jarním zasedání proběhne
vyjádření k tomu, jak se realizovala opatření v minulém roce, na podzimním zasedání KRI se bude
schvalovat návrh pro zastupitelstvo Olomouckého kraje – akční plán nástrojů, které by se měly
realizovat v dalších dvou letech, podklad k nárokům na rozpočet Olomouckého kraje na
kofinancování nástrojů RIS3 pro další rok – kofinancování, veškeré výzvy přes Olomoucký kraj sebou
nesou potřebu dofinancování Olomouckým krajem nebo jiného subjektu, nic nebude hrazeno ze 100
%
- inovační platforma – má především iniciační roli, navrhuje nástroje podpory
- Krajská rada pro inovace – je návrhovým orgánem pro Radu Olomouckého kraje
- samospráva – Olomoucký kraj – je ten kdo vše schvaluje
- výkonná jednotka RIS3 – příprava konkrétních dotačních programů, vyhlašování, sběr žádostí a
monitoring, v počátku období tuto funkci bude zajišťovat Odbor strategického rozvoje Olomouckého
kraje – oddělení regionálního rozvoje
- koordinace příprav – RIS3 manažer
- příloha RIS3 pro Olomoucký kraj bude schválena Zastupitelstvem Olomouckého kraje,
předpokládáme na jednání 20. 6. 2014 – materiál bude schválen do úrovně strategických a
specifických cílů, příklady nástrojů budou brány pouze na vědomí
- při tvorbě RIS3 bylo v lednu až dubnu 2014 obesláno cca 200 firem – návrhový materiál byl založen
na platném dokumentu Regionální inovační strategie Olomouckého kraje z roku 2011 a v průběhu 3
měsíců byl doplňován a zpřesňován, S3 manažerovi Ing. Herinkovi během této doby přišlo více jak
200 e-mailů od podnikatelů s více než 100 připomínkami a náměty
Strategické a specifické cíle RIS3 – měly by být zpracovány tak, aby nám to vyhovovaly po dobu
nejméně 4 roků (jakýsi „podvozek“ pro další roky)

Specializace Olomouckého kraje - v příloze RIS3 pro Olomoucký kraj je třeba uvést pouze ty obory,
které jsou nad rámec národní RIS3 –návrh za ČR zahrnuje podle S3 manažera všechny specializace
v Olomouckém kraji, nicméně můžeme akcentovat námi prioritizované obory v Olomouckém kraji.
- pokud budeme chtít přidat nějakou doménu specializace, musí splnit určitá kritéria (musí být
exportně zajímavá a být významná z pohledu tržeb a počtu subjektů, které se tímto odvětvím
zabývají)

HAJDÚCH - kolik peněz v kraji bude RIS3 alokovat? Je dobré vytvářet nástroje a kategorie, ale pokud
nevíme, kolik peněz bude možné v krajích získat, je těžké odhadnout, jaké nástroje mají nebo nemají
smysl
- dle alokace je dobré upravit nástroje, specifickým cílem by určitě měla být podpora kvalitního
výzkumu a podpora ICT
- nad rámec specializací Olomouckého kraje zahrnout obory zemědělství a biotechnologie,
materiálový výzkum
- podpora veřejného výzkumu – bude podporována z národní úrovně přes OP VVV
- podpora ICT – bude podporována z národní úrovně – je na to vyčleněna celá jedna oblast – ale
můžeme si jí pochopitelně přidat také do RIS3 Olomouckého kraje
- obory zemědělství a biotechnologie – to můžeme bez problému být schopni obhájit v Olomouckém
kraji

TESAŘÍK - návrh regionální RIS3 Olomouckého kraje je v současné předkládané podobě nešťastný
- strategie inteligentní specializace –kraj by měl mít koncepci svého hospodářství, specializace ve
smyslu hospodářství kraje, kdybychom udělali koncepci hospodářství, došli bychom k tomu, co je
nosné zde a na národní úrovni
- pro Olomoucký kraj – např. distribuovaná energetika
- strategie inteligentní specializace nerovná se inovační procesy – pokud si neřekneme co je
udržitelné hospodářství (obory s historií – a jejich strategická podpora), předpokládejme, že
kofinancování budou muset dělat podnikatelé
- navrhuje zrušit body SpC A.1.2 a A.1.3

HOMOLOVÁ - role regionální RIS3 tkví v doplnění národní RIS3, mezi regionálními manažery RIS3 a
národním facilitátorem probíhá poměrně intenzivní práce a diskuze ohledně tohoto dokumentu, díky
tomu má národní facilitátor velmi dobrou představu o tom, jak jsou regionální přílohy vytvářeny,
národní vs. regionální RIS 3 – role regionálních příloh je vyjádřit potřebu v regionu, která je pojištěna
národní RIS3

- jsou to peníze, které jdou na podporu mezinárodní konkurenceschopnosti ČR, v prvním období
budou distribuovány peníze bez ohledu na obory, v průběhu období by se měly zaměřit na obory,
kterými se zvýší konkurenceschopnost – export firem
- celá RIS3 je procesem hledání firem, která mají přidanou hodnotu v krajích, v České republice

TESAŘÍK – regionální hospodářství není jen o exportu, je třeba mít stabilizovanou regionální
ekonomiku

RUDOLF - chytrá specializace neznamená podporu exportu – není to jen export, je to součást
- v RIS3 nám chybí obory jako zemědělství, potravinářství a biotechnologie – je to národní zájem, je
třeba hájit tento zájem u ministerstva stejně jako u Evropské komise

MOŤKA (MEOPTA) – v rámci ČR – optika – u této firmy můžeme doložit exportní výkonnost, investice
do VaV, je určitě potřeba ji vyjmenovat v regionální příloze RIS3 Olomouckého kraje

RUDOLF - jaké jsou reálné potřeby – tj. hledejme nástroje, které můžeme realizovat, čistě konkrétní
věci, dohodněme se, které věci jsou pro nás potřebné, prostřednictvím facilitátora a S3 manažera
budeme posílat požadavky, na co chceme finance a jsme připraveni obhájit, proč je právě na toto
potřebujeme

HERINEK – od září 2014 se bude Krajská rada pro inovace scházet ke konkrétním projektům, které
doporučí nebo nedoporučí Olomouckému kraji k tomu, aby na ně schválil peníze (kofinancování),
v současné době máme asi 30 zpracovaných nástrojů, velmi důležitá je schopnost kofinancování
kraje – mělo by být ca 15%, za každý 1 mil. Kč dalších 7 mil. Kč, pokud nebudou schválené specifické
cíle Zastupitelstvem Olomouckého kraje, nebudeme mít peníze

MAŠLÁŇ - vydefinování specializací Olomouckého kraje, které nenacházíme v národních – dodejme
tyto obory: zemědělství, biotechnologie, potravinářství, optika, jemná mechanika, robotika,
optoelektronika, nad znalostními doménami jsou průmyslová odvětví

MOŤKA - MEOPTA je exportní firmou – živí spoustu firem, je třeba podporovat to, co je opravdu
smysluplné, příklad priority Čínské vlády – jednou ze základních priorit rozvoje Čínského
hospodářství je optika – technologie, systémy, které hýbou projekcí, mikročipy, polovodičový byznys
atd. – takže nejen zařadit v rámci kraje, není to jen o MEOPTĚ – je to o dalších spolupracujících
subjektech – záběr optiky se velmi rozšiřuje a optika by měla být přidaná

HERINEK – můžeme přes národního facilitátora tento návrh nadnést, ale nikdo nám nezaručí, zda se
to podaří prosadit do národní RIS3, ale v našich rukách je to dát do regionální přílohy, ve výsledku
nezáleží na tom, zda je to uvedeno v národní nebo v regionální RIS3, pokud uvedeme proč a doložíme
to relevantními čísly, jsem za to uvést to do specializace Olomouckého kraje

MOŤKA - SC A.1.2 – zvýšit počet absolventů technických SŠ a VŠ - můžeme mít ambici měnit
zaměření VŠ, ale patrně to není v našich silách

TESAŘÍK - nepotřebujeme jen technické obory, potřebujeme ekonomiku, management – v tržní
ekonomice

MOŤKA - nemáme absolventy profesí, když vyhlásí výběrové řízení na administrativní místo, přihlásí
se 20 – 30 zájemců, v momentu, kdy má požadavek na technologa nebo konstruktéra, nepřihlásí se
na tuto pozici nikdo
- na základě námitky p. TESAŘÍKA ohledně ekonomiky a managementu vznesena otázka, zda je zde
víc než jedna firma, která má nedostatek ekonomů? A naopak, která má nedostatek průmyslově a
technicky vzdělaných lidí? Účastníci se víceméně shodli, že nabídka „ekonomů“ je více než
dostatečná, nabídka „techniků“ na trhu práce není.

BARANČÍK – pokud některý ze strategických / specifických cílů nebude uveden v krajské příloze – tak
ta podpora nebude v budoucnu podporovaná, specifické a strategické cíle by měly být co
nejobecnější – aby zmizely podpory směřované na konkrétní subjekty – tj. např. výzkumná organizace
a ne veřejná výzkumná organizace

HERINEK – podpora konkrétních firem nebude v nástrojích figurovat, je jedno zda je specializace na
národní nebo regionální úrovni napsaná, pokud jsou vypsány aktivity na národní úrovni – může se do
nich přihlásit jakákoliv firma z jakéhokoliv regionu
- je především na nás (KRI), abychom předvídali co nejvíce na dalších 7 let – tedy udělejme strukturu
RIS3 všeobjímající – ale musíme si obhájit a vysvětlit, proč je nastavena tak jak je

SYMERSKÝ - Olomoucký kraj je v současnosti nejzadluženější kraj v ČR, přesto při vyhodnocování
Programu rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje našel Olomoucký kraj investiční prostředky
ve výši 1,5 mld. Kč, takže nesdílejme obavy, že nenajdeme prostředky na RIS3 v řádech milionů Kč,
proto také v současné době vedení Olomouckého kraje zadalo audit všech příspěvkových organizací,

abychom měli dostatečné prostředky na rozvojové projekty Olomouckého kraje, Olomoucký kraj také
vnímá, že investice od RIS3 jsou investice a ne pouze spotřeba

HOLUBÁŘ - chtěl mluvit především o specializaci, aby obory co byly nejobecnější – v každém případě
tam chybí materiálový výzkum, není zde zahrnuta oblast služeb (ale ta tam být zahrnuta nemůže)
(pozn. HERINEK – materiálový výzkum je uveden v Národní RIS3).
- finance – měly by být využity na podpůrné nástroje a nejít na přímou podporu podniků – na to
slouží národní a mezinárodní projekty
- pomoc by měla být směřována také podnikům k orientaci v dotační problematice
- návrh na příštích zasedáních rady – je třeba dát prostor k vyjádření se pro každého člena rady
- nevažme RIS3 strategii jen na export, hodně služeb a výrobků, které znamenají velkou přidanou
hodnotu – mohou být pro region klíčové, aniž by měly velký exportní objem

RUDOLF – námitka ohledně málo věcné diskuze, návrh k tomu, aby diskuse směřovala více věcně a
především postoupila k návrhu úpravy předkládaného materiálu

KOUBEK -podporuje domény a průmyslová odvětví, které byly výše vyjmenovány, k zařazení do RIS3
Olomouckého kraje

BRÁZDIL - ekonomika celého státu/kraje je tvořena firmami – je jedno, zda zemědělskou nebo IT
firmou, RIS3 je prakticky jedno co znamená (inteligentní specializace), alfou a omegou jsou lidské
zdroje – pokud zajistíme to, že v kraji budou kvalitní lidé, kteří tu budou zůstávat, tak ve spolupráci
s firmami zajistíme, že budeme konkurenceschopní nejen v rámci ČR, ale také zbytku světa

HAJDÚCH – vede se zde velmi obecná diskuze na úrovni struktury RIS3, tedy co je na úrovni národní a
regionální - pokud v tento moment použijeme něco z národní úrovně na úroveň regionální – některé
cíle a ve vztahu k tomu i nástroje budou znevýhodněny

shoda účastníků: jasné obory v OLK – optika, zobrazovací metody, zemědělství, biotechnologie,
potravinářství

MÍLEK – největší vliv na zemědělství má unijní implementace – která určuje pravidla, kraj ovšem
může významně pomoct ve školství – v rámci Olomouckého kraje je dnes několik zemědělských

podniků, které jsou u konce s lidskými zdroji, místo nich nastupují zahraniční nebo české firmy, které
skupují tyto malé podniky firmy, v současnosti jediná odborná zemědělská škola je v Hranicích na
Moravě – lesnická, z ostatních zemědělských škol v regionu se jakákoliv odbornost vytratila

SVĚTNICKÝ – má velký problém s chemií, svaz chemického průmyslu zahrnuje desítky firem s velkým
významem a je ku podivu, že chemie není v národní RIS3 jako doména specializace, v regionu má
obrovský vliv stejně jako MEOPTA (pozn. HERINEK – umíme „chemii“ uvést v regionální příloze RIS3,
doporučuji se na to zaměřit více, než snažit se dostat „chemii“ do národní RIS3).

Shrnutí zasedání Krajské rady pro inovace Olomouckého kraje - HERINEK
- je potřeba, aby 29. 5. šel tento materiál do Rady Olomouckého kraje, 14 dní dopředu je třeba, aby
byl hotov, měl by dostat posvěcení Krajské rady pro inovace
- Rada Olomouckého kraje ho bude brát na vědomí a postoupí na zastupitelstvo do úrovně tabulky
strategických cílů a specifických cílů
- Krajská rada pro inovace by se měla dohodnout na specializaci Olomouckého kraje – str. 8
dokumentu, str. 8 musí reprezentovat Olomoucký kraj – můžeme se pokusit to přidat do národní
RIS3, ale soustřeďme se spíše na regionální přílohu, kde máme 100% možnost ji ovlivnit
- na příštím setkání je třeba se shodnout na struktuře krajské RIS3 – návrhová část obsahuje, to co
bylo ve struktuře v tabulce a v rámci jednotlivých cílů jsou vyjmenované typové nástroje, kterými
by se mohlo začít
- národní facilitátor vyžaduje, abychom v návrhu uvedli několik typových projektů jako příklady –
bude to bráno jen na vědomí, v budoucnu bude možné projekty/nástroje měnit a doplňovat
- na příštím zasedání, tj. do 13. 5. 2014, bude obsahem i posuzování konkrétních nástrojů, kterými
by měla být struktura RIS3 v kraji naplňována
- na příštím zasedání budeme hlasovat o „Regionální příloze RIS3 pro Olomoucký kraj – zejména o
nastavení klíčových oblastí změn, specifických cílech a doménách specializace Olomouckého kraje
- další setkání proběhne 13. 5. 2013 – 8:30 – 11:00- HERINEK rozešle dva dny předem materiál,
který bude projednáván
Zapsal: Pavel Pustina
Schválil: Jiří Herinek

