Zápis ze 4. jednání Krajské rady pro inovace Olomouckého kraje konané dne
6. 11. 2015
(zasedací místnost č. 320, Olomoucký kraj, 8:30 – 10:00)

ÚČAST: 13 členů, 10 členů omluveno
Přítomní členové Krajské rady pro inovace:
Ing. Petr Beneš, Pramet Tools, s.r.o.
Ing. Ondřej Kopp, Agrovýzkum Rapotín s.r.o.
Mgr. Tomáš Světnický, PRECHEZA a.s.
Ing. Vítězslav Moťka, Meopta - optika, s.r.o.
Ing. Miroslav Muroň, AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o.
RNDr. Josef Tesařík, TESCO SW a.s.
Ing. Jiří Šabata, Úřad práce Olomouc
JUDr. Ivan Barančík, Vysoká škola logistiky
Mgr. Richard Koubek, Svaz průmyslu a dopravy ČR
Mgr. Miroslav Gajdůšek, Olomoucký kraj
RNDr. Ladislav Šnevajs, Statutární město Olomouc
Prof. Miroslav Mašláň, Univerzita Palackého v Olomouci
Jiří Šafář, Českomoravská konfederace odborových svazů

Omluvení členové Krajské rady pro inovace:
Ing. Ladislav Brázdil, ZLKL, s. r. o.
Ing. Vladimír Dosoudil, AGRA Chválkovice, spol. s r.o.
Doc. Marián Hajdúch, Medchembio
RNDr. Pavel Holubář, SHM, s. r. o.
Ing. Jiří Mílek, Úsovsko
Ing. Pavel Pěnička, Siemens, s.r.o.
Ing. Jiří Rudolf, OK4Inovace
Bc. Pavel Šoltys, Olomoucký kraj
Ing. Jiří Šoukal, SIGMA GROUP a.s.
Ing. Bořivoj Minář, Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje

Tajemník Krajské rady pro inovace:
Ing. Jiří Herinek, S3 manažer pro Olomoucký kraj

Hosté:
Ing. Radek Dosoudil, Olomoucký kraj
Mgr. Pavel Pustina, Olomoucký kraj
Kamil Krč, MBA, OK4Inovace
Ing. Tomáš Hladík, OK4Inovace
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Mgr. Jitka Janečková Moťková, Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje (v zastoupení za Ing.
Mináře, s pověřením k hlasování za Ing. Mináře)

Úvod jednání:
Ing. Dosoudil - přivítal všechny zúčastněné a stručně vysvětlil zaměření projektu Smart Akcelerator
v rámci výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, předal slovo RIS3 manažerovi
Olomouckého kraje, Ing. Herinkovi.
Ing. Herinek – představil program jednání, v úvodní prezentaci zopakoval, co je RIS3 Olomouckého
kraje a představil vznik projektu Smart Akcelerátor naplňující realizaci RIS3 strategie v Olomouckém
kraji, současně požádal členy KRI k tomu, aby určili, jakým směrem by se měl Sm. Akc. v příštích
letech ubírat a které aktivity by měl realizovat. Vysvětlil, že původně měla mít RIS3 zajištěné
financování do konkrétních krajů dle specifických potřeb, toto stanovisko se postupem času změnilo
a zafixovalo tak, že aktivity RIS3 budou financovány pomocí standardních výzev Operačních
programů. Problémy identifikované jednotlivými kraji byly natolik podobné, že bylo efektivnější
přímo upravit programy/výzvy Operačních programů Podnikání, inovace a konkurenceschopnost a
Věda, výzkum, vzdělávání. Část prostředků na realizaci aktivit RIS3 může také přidat Olomoucký kraj,
který již v letošním 2015 financoval 4 mil. Kč za aktivity spojené s realizací RIS3 strategie.
Na podporu realizace RIS3 strategie byl vypsán projekt z Operačního programu Věda, výzkum a
vzdělávání - Smart Akcelerátor. Ing. Herinek představil členy budoucího realizačního týmu projektu
Sm. Akc. (Pustina, Krč, Hladík). Projekt by měl mít za cíl dva druhy aktivit, ty, které budou mít rychlé
výstupy a ty které budou řešit dlouhodobější problémy regionu. Nicméně od Smart Akcelerátoru je
nutné čekat výstupy vzhledem k dostupných zdrojům – finančním a personálním. Nelze očekávat, že
vyřeší komplexně všechna nosná témata RIS3 strategie Olomouckého kraje.
Hlavním úkolem bude pod dohledem Krajské rady pro inovace zpracovat a připravit k financování
alespoň 6 strategických projektů, tedy takových, které budou mít dopad do celého regionu a budou
přispívat k dosažení cílů RIS3, budou posilovat spolupráci mezi firmami navzájem a mezi firmami a
vysokými školami a zároveň budou mít prokazatelný přínos pro firmy (měřitelný růstem
konkurenceschopnosti) nebo slouží k posílení specializace vybraných odvětví v kraji nebo v ČR.
Kromě přípravy těchto typů projektů bude Smart Akcelerátor realizovat další aktivity schválené
Krajskou radou pro inovace.
Role Krajské rady pro inovace je v tomto projektu nezastupitelná, protože ona udává náplň činností a
efektivní využití zaměstnanců Smart Akcelerátoru, určuje, které projekty zpracovávat.
Projekt je podáván na 3 roky (přípravná fáze 1. 7. 2015 – 31. 12. 2015, realizační fáze 1. 1. 2016 – 31.
12. 2018). Rozpočet projektu je 13 mil. Kč, ze kterých bude 85 % podíl hrazen z EU a 15% finančními
prostředky Olomouckého kraje.
Žádost o dotaci bude podávat Olomoucký kraj v prosinci 2015.
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Ing. Herinek - dodal, že pokud se podaří podat projekt, bude mít Olomoucký kraj prostředky na
financování provozu Smart Akcelerátoru. Návrh aktivit akčního plánu od ledna r. 2016 jsou následující
činnosti. Nicméně očekáváme zpětnou vazbu od KRI a návrh na úpravu.
- zmapovat inovační firmy v Olomouckém kraji a napasovat na jejich potřeby konkrétní aktivity
(síťování s VŠ a jinými firmami ze stejných oborů, možnosti dotací z OP, tvorba miniklastrů ad.)
- mapování technických SŠ v Ol. kraji (schůzky s řediteli, učiteli), identifikace neuplatnitelnosti žáků SŠ
na trhu práce a identifikace stávajících spoluprací s firmami
- nechat zpracovat foresight studii na nosné téma RIS3 v OLK stanovené členy KRI
- uspořádat akce typu matchmaking na spolupráci firem a VŠ
- uspořádat semináře o trendech
Následně Ing. Herinek předal slovo členům KRI k diskusi a dotazům.
JUDr. Barančík – VŠLG, Sm. Akc. má alokovanou celkovou částku ve výzvě 650 mil. Kč, proč je projekt
Olomouckého kraje pouze ve výši 13 mil. Kč?
Ing. Herinek – vysvětlil, že existují kraje, které mají historii v podpoře inovací (například Brno), kde už
mnoho let systematicky pracují na rozvoji inovací, díky tomu může např. Jihomoravské inovační
centrum žádat maximální podporu, dále máme jiné typy krajů, např. Karlovarský kraj, kde se tyto
aktivity odehrávají, ale ne dlouhodobě a nemají nosné výsledky, cílem je tedy si ukázat, jestli jsme
schopni za nadcházející tři roky vytvořit zárodek budoucího inovačního centra
JUDr. Barančík – v rámci základní aktivity je tzv. podpůrný tým – kolik bude mít členů a kolik bude
pracovat za 8,8 mil. Kč v osobních nákladech pracovníků? Současně také zmínil, zda mapování není
spíše prací pro studenty vysokých škol a zda tím nedojde k plýtvání času pracovníků Sm. Akc.?
Ing. Herinek – vysvětlil, že projekt musí splnit zadání výzvy, kde jsou přesně předepsány jednotlivé
pracovní pozice. Kromě RIS3 manažer, RIS3 developera a Krajského koordinátora projekt obsahuje
další pracovníky: finanční manažer, finanční koordinátor, odborný asistent a marketingový manažer.
K druhé části dotazu se vyjádřil tak, že studenti mohou zastat hodně práce související z průzkumy a
mapováním, ale pro navázání konkrétních a těsných osobních vztahů RIS3 týmu s firmami nelze
studenty využít. Nicméně budeme počítat s možností využití studentů tak, kde to bude možné.
RNDr. Tesařík – uvítal, že se buduje projekt Sm. Akc., ale náplň projektu se dle jeho názoru míjí
s realitou, je třeba dodat, že aktivity vyjmenované v projektu se odehrávají na různých platformách
(UPOL, MVŠO ad.), považuje za důležité něco založit, ale je třeba definovat náplň projektu dle reality,
další rovinou je pak ITI, nezaznělo, zda má RIS3 a ITI styčnou plochu, upozornil také, že v nových
radničních listech vyjde rozsáhlý materiál na téma BIC a je třeba v regionu hledat partnery, se kterými
lze BIC založit
Ing. Herinek – dal RNDr. Tesaříkovi za pravdu, že nemáme silnou agenturu, kterou disponuje např.
Brno. Spousta činností související s podporou inovací je v Olomouckém kraji už realizována, většina
těchto činností byla zachycena v analytické části krajské RIS3 a je třeba je nadále podporovat.
Současně vyzdvihnul potřebu definovat náplň projektu dle reality – to je to co odlišuje projekt Sm.
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Akc. od mnoha jiných projektů, kdy se navrhoval jejich věcný obsah pouze „od stolu“. V případě
projektu Smart Akcelerátor by právě KRI měla být orgánem, který tuto náplň pomůže určit. S ITI je
RIS3 propojená tak, že Sm. Akc. může rozpracovávat projekty, které vychází z ITI.
RNDr. Tesařík – zdůraznil, že v souladu s ITI by se měly vytyčit směry strategických projektů, tak,
abychom neztráceli čas tím, že Sm. Akc. a ITI si vytyčí různorodé směry a nebudou spolupracovat,
proto považuje za první zásadní aktivitu pro Sm. Akc., aby intenzivně a velmi rychle komunikoval s ITI
a dal na jednu platformu strategické záměry tohoto kraje/regionu a docházelo k jejich synergii.
RNDr. Šnevajs – dodal, že provázanost ITI s RIS3 existuje, řada námětů na základě kterých byly
nárokovány finance v ITI vzešly ze strategických záměrů RIS3
Ing. Krč – odpověděl panu rektorovi Barančíkovi na otázku mapování, sdružení OK4Inovace bylo
zapojeno do mapování v rámci TAČR apod. a navázal na to, že mapování není jen výzkumem od stolu,
ale významně také terénním šetřením, jsou podstatné zkušenosti tazatele.
JUDr. Barančík – navázal na aktivitu - schůzky s řediteli SŠ, a vznesl otázku, jaké mají členové Sm. Akc.
povědomí o tom, jakými Olomoucký kraj disponuje absolventy? Sm. Akc. přebírá defacto služby
vysokých škol v rámci studentské vědecké činnosti, zmínil, že konkrétně VŠLG má řadu výsledků
z mapování spolupráce firem se SŠ/VŠ.
RNDr. Tesařík – upozornil, že je podstatné si určit, zda Sm. Akc a jeho pracovníci budou dělat
výkonnou práci, expertní práci nebo manažersko-koordinační práci, tedy to co p. Barančík
zdůrazňuje. Považuje za zbytečné platit mzdy osob, které budou dělat výkonnou práci. Také by
pracovníci Sm. Akc. neměli dělat expertní práci. Dle jeho soudu pokud má mít Sm. Akc. význam, pak
musí mít jednoznačně koordinačně – manažerskou roli a je třeba se rozhodnout, jaký bude mix
expertní práce/výkonné práce/koordinačně manažerské organizační práce – pokud toto Sm. Akc.
udělá, považuje to za správné.
Mgr. Koubek – podotkl, že v tématu spolupráce SŠ s firmami, existuje tzv. sektorová dohoda, v rámci
které jsou zmíněny body, které jsou podstatné pro spolupráci firem a škol, navrhuje se k tomuto
tématu sejít a tyto aktivity prodiskutovat, konkrétně dotační programy mířené na SŠ a spolupráci
s firmami velmi vít.
Mgr. Janečková – upozornila, že existuje řada zmapovaných spoluprací SŠ a firem, součástí je také
Olomoucký kraj a znovu vytvářet tuto aktivitu je zbytečné, protože řada věcí již funguje a je
zmapovaná.
P. Šafář – podotknul, že ho mrzí, že o tomto nevíme, na projektu sektorové dohody se podílelo 30 –
40 firem, v tomto okamžiku je to hotové a je třeba, aby toto bylo dále manažersky ošetřeno, pokud
budeme realizovat totožnou činnost znovu, je to akorát zbytečné zdržení.
Ing. Krč – dodal, že máme povědomí o sektorových dohodách, ale je třeba veškeré tyto podklady dát
dohromady.
Mgr. Janečková – vznesla dotaz, k čemu ty podklady z mapování SŠ budou konkrétně použity?
Ing. Herinek – odpověděl, že tyto podklady se dají využít k lepšímu napasování výzev pro čerpání SŠ a
firem na podporu těchto aktivit, tým Sm. Akc. může tyto konkrétní požadavky prosadit do budoucích
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výzev OP VVV, druhou možností je pak vytvořit vlastní intervence/dotační programy s využitím
krajských/firemních peněz.
Ing. Šabata – doplnil na téma mapování reálných spoluprací SŠ s firmami, že dne 20. 10. proběhla
burza vzdělávání v Ol. kraji a na jedné z nástěnek byl pavouk, kde byly zakresleny konkrétní firmy a
vazby, se kterými školami spolupracují, kde mají konkrétní vazby.
Ing. Herinek – odpověděl, že o tomto víme, ale je to cílené pro firmy, které mají kapacitně na to, aby
tyto činnosti se SŠ realizovaly, nicméně existuje zde řada firem, které tyto činnosti nerealizují, tedy
prací Sm. Akc. by mohlo být, abychom malé a střední podniky propojovali se středními, potažmo
vysokými školami.
Mgr. Gajdůšek – zdůraznil, že zaměření výzev v oblasti vzdělávání bude otázkou KAP (Krajský akční
plán vzdělávání), nebylo by vhodné, aby se dělala duplicitní práce, KAP by měl zaměřit výzvy ve
vzdělávání do regionu, mohlo by nastat, že tyto záměry pak půjdou naproti sobě, a to by nebylo
vhodné, důležité je přenášet informace z KAPů do RIS3 a naopak, proto je podstatná již zmiňovaná
koordinace, KAP má v gesci 5 nosných témat vč. podpůrných pracovních skupin a počítá se se
zapojením odborníků z firem, u Sm. Akc. by považoval za primární zaměření do jiných výzev než do
OP VVV (výzkum, vývoj, vzdělávání)
JUDr. Barančík – podotknul, že je nezbytně nutné také vnímat MAPy (Místní akční plány vzdělávání)
zaměřené na ZŠ, současně upozornil, že se účastní plánovacích komisí v rámci OP, nabízí pomoc
přenosu informací; dále podotknul, že existují i možnosti mapování a zdroje pracovních sil na polské
straně, tedy neuzavírejme prostor jen na analýzu jen Olomouckého kraje, je třeba zmapovat částečně
i kraje ostatní, ale také příhraniční Polsko.
V průběhu jednání (ještě před hlasováním) odešel Mgr. Gajdůšek a Dr. Tesařík.
Ing. Moťka – dodal, že mapovat řadu věcí výše zmíněných asi není úplně nutné, když už máme řadu
věci zmapovaných, ale rád by viděl zmapování struktury aktivit toho, co se všude v regionu v těchto
tématech děje a realizuje, protože sám nemá kapacitu toto sledovat, natož malé firmy, které touto
kapacitou nedisponují vůbec, tedy rád by viděl zmapovanou strukturu aktivit zajistit.
Mgr. Janečková – dodala, že u SŠ si není toho názoru, že by byl přenositelný model z velkých firem na
malé firmy, nerada by, aby se po nějaké době realizovalo zbytečně, to co už dnes dělá KHK, Úřad
práce, SPD a další.
Ing. Krč – dodal, že v projektu se počítá se zapojením externích expertů, Sm. Akc. může pomoct
s přípravou potřebných strategických projektů, které budou primárně připravovat organizace do
tohoto dlouhodobě zapojené.
Ing. Herinek – dodal, že hlavním úkolem dnešního jednání bylo odhlasovat podání projektu Sm. Akc..
Nicméně samotný projekt Sm. Akc. je pouze „slupkou“. Konkrétní věcný obsah aktivit musí pomoci
určit KRI. Je třeba si vytyčit cestu, čemu se věnovat a co se dá a je reálné v úzkém týmu Sm. Akc.
realizovat. Do seznamu tedy přidáváme zpracování přehledu o činnostech v Olomouckém kraji, který
bude průběžně doplňován.
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Ing. Muroň – vznesl dotaz, kdy se bude podávat projekt? A kdy bude hotový ve verzi, jakou by si
členové KRI mohli přečíst?
Ing. Herinek – odpověděl dotazem, do jaké míry může zahlcovat informacemi členy KRI, projekt má
cca 20 stran, akční plán má dalších několik stran, je pro Vás únosné Vám tyto materiály zasílat?
Ing. Muroň – odpověděl, že tyto materiály můžeme zasílat, buď na někoho tuto činnost delegují nebo
si to vyřeší sami, dodal že k projektu je schopen napsat své poznámky, pokud mu bude zaslán. Dále
také zmínil, že v materiálu předloženém členům KRI k jednání vůbec není zmiňované zemědělství? Je
třeba to zahrnout. Současně se dotázal, zda je nějaký finanční limit projektu a zda nemůžeme chtít
více financí?
Ing. Herinek – max. až 80 mil. Kč., předal slovo Ing. Dosoudilovi.
Ing. Dosoudil – zdůraznil, že měnit rozpočet je reálné, ovšem je třeba si velmi dobře vydefinovat, ale
na co tyto finance půjdou, na osobní náklady, které již jsou zahrnuty v projektu ve výši 70 %? Vznesl
dotaz, zda v Olomouckém kraji máme tolik projektů připravených proto, abychom je mohli tímto
projektem podpořit financovat? Dodal, že kraje jako např. Brno jsou v tomto směru mnohem dál,
protože už mají nastartováno a připraveno mnoho konkrétních projektů a činností, které mohou
z projektu Sm. Akc financovat.
Ing. Krč – dodal, že Jihomoravský kraj může realizovat např. aktivitu mezinárodní marketing, v tom
jsou náklady, které oni mohou na rozdíl od Ol. kraje zohlednit, Olomoucký kraj má přehled o tom,
kolik financí chtějí do projektu dát ostatní kraje a vychází, že Olomoucký kraj je v tomto směru
nejefektivnější.
Ing. Herinek – podotknul, že pravděpodobně nemá smysl nyní navyšovat rozpočet, ale s financemi,
které máme k dispozici vytvořit základ k tomu, abychom měli po třech letech etablovaný tým, který
se může dále rozrůstat a vytvářet nové aktivity.
JUDr. Barančík – vznesl dotaz, kdy bude probíhat přijímání žádosti, rozpor prosinec (uvedený
v materiálu pro KRI)/červen (uvedený ve výzvě) a zda existuje v Olomouci harmonogram? Má návrhy
na nové činnosti, měl by zájem zvýšit objem a navrhovat další aktivity, dotázal se, zda by nebylo
žádoucí posunout termín podání projektu a zdůraznil, že nelze očekávat, že se na tomto jednání vše
vyřeší.
Ing. Dosoudil – odpověděl na dotaz JUDr. Barančíka, že projekt lze sice podat nejpozději v červnu r.
2016, nicméně harmonogram Ol. kraje počítá s podáním projektu v prosinci r. 2015, zdůraznil, že
bude velmi rád za vyjádření KRI a za veškeré podněty, které ze strany KRI vzejdou.
Ing. Herinek – reagoval na dotaz JUDr. Barančíka tak, že nyní podává Ol. kraj projekt, který ovšem
neobsahuje konkrétní nosné aktivity, podání projektu je defacto formalita, projekt je podáván tak, jak
je nadesignovaný povinnými a nepovinnými aktivitami výzvy, ale konkrétní nosné aktivity zahrnuté
do Akčního plánu je třeba si vydefinovat v rámci jednání s Vámi, členy KRI.
Ing. Krč – reagoval na objem financí v projektu, po tomto projektu by měl následovat další 3,5 letý
projekt, dá se očekávat, že aktivity v dalším projektu budou už řádově výše financované a s mnohem
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hmatatelnějšími výsledky, k tomu dodal, že MŠMT si nechává na odsouhlasení projektů 7 měsíců,
proto není ideální odkládat podání projektu, mohlo by se tím významně narušit cash-flow.
Ing. Herinek – navrhl hlasování, zda KRI souhlasí s podáním projektu Sm. Akc. Olomouckého kraje,
následně upozornil, že projekt bude členům zaslán a vyzval přítomné k tomu, aby došlo k dohodě na
termínu, do kdy by mohla probíhat emailová komunikace, na základě které by vzešla definice
konkrétní náplně práce týmu Sm. akc. pro r. 2016.
Proběhlo hlasování - SOUHLASÍ KRAJSKÁ RADA PRO INOVACE S PODÁNÍM PROJEKTU SMART
AKCELERÁTOR OLOMOUCKÉHO KRAJE?
12 – ANO, 0 – NE, 0 – ZDRŽELO SE
Krajská rada pro inovace jednohlasně schválila podání projektu Smart Akcelerátor Olomouckého
kraje.
Prof. Mašláň – dotázal se na specializace Olomouckého kraje, upozornil, že jich je celkem 7, cílem
Sm. Akc. by mělo být v každé této oblasti iniciovat přípravu jednoho projektu v kraji, Sm. Akc. by to
určitě neměl dělat sám, jeho úkolem by mělo být kontaktovat firmy v těchto oborech a spolupracovat
s konkrétními firmami na přípravě těchto projektů.
Ing. Krč – dodal, že RIS3 je dělená na dvě části, na aktivity tzv. horizontální podpory a vertikální
podpory (domény specializace), sdružení OK4Inovace v této době např. s MEOPTOU diskutuje o
realizaci klastru optiky, dále hledá možnosti ke spolupráci v oblasti čerpací techniky, nanotechnologií
apod.
Ing. Herinek – uzavřel diskusi tím, že během listopadu a prosince proběhne vzájemná emailová
komunikace mezi ním a členy KRI, ze které vzejde návrh akčního plánu pro r. 2016, nad tímto akčním
plánem by se měla KRI v lednu sejít a prodiskutovat ho. Členům KRI se zašle projekt Sm. Akc. a zápis
z jednání doe 11. 11. 2015.
Členové KRI se dohodli, že monitorování naplňování Akčního plánu RIS3 se bude dít pravidelně
v intervalu ½ roku.
JUDr. Barančík – vznesl na závěr jednání otázku, do jaké skupiny dle výzvy patří Olomoucký kraj dle
rozvinutosti inovačního prostředí?
Ing. Herinek – odpověděl, že pravděpodobně do té nejnižší a předal slovo Ing. Dosoudilovi k ukončení
jednání
Ing. Dosoudil – poděkoval všem zúčastněným za účast na jednání a jednání uzavřel
Členům krajské rady pro inovace bude do 11. 11. 2015 zaslána žádost projektu Smart Akcelerátor
k připomínkám do 18. 11. 2015.
Zapsal: Mgr. Pavel Pustina, 6. 11. 2015
Upravil a schválil: Ing. Jiří Herinek, 10. 11. 2015

7

