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Kontext „inteligentní specializace“ 

EVROPA 2020 - „smart, sustainable and inclusive 

economy“  

 

 Smart – znalosti a inovace 

 Sustainable – konkurenceschopnější a ekologičtější 

ekonomika méně náročná na zdroje 

 Inclusive - pracovní místa, sociální a územní soudržnost 

 

 



Koncept „inteligentní specializace“ 

• Inovace jako zdroj konkurenceschopnosti ekonomiky 

• Koncentrace podpory – průřezové a oborové priority 

• Místní konkurenční výhoda 

• Diskuse místních klíčových hráčů (přístup odspodu- 

nahoru) 

• Monitorování → vyhodnocování → reakce na výstupy 



Strategie inteligentní specializace 

• Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní 

specializaci ČR (tzv. RIS3) - schválena Vládou ČR           

v 12/2014 

• Regionální příloha pro Liberecký kraj Strategie 

inteligentní specializace ČR – schválena zastupitelstvem 

kraje v 06/2014 

Smysl:  

Efektivní zacílení finančních prostředků → RIS3 = předběžná 

podmínka pro čerpání finančních prostředků EU v období 

2014-2020  



RIS3 navazuje na RIS 2009….. 

 







Inovační vouchery 
Libereckého kraje 

Alokace z rozpočtu LK   
2011-2015:  
6 040 710,-Kč 



2014+ …“Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé         
pro talenty a peníze“ …..Národní RIS3 ….                     

Horizontální priority: 

• Vyšší inovační výkonnost firem 

• Zvýšení kvality výzkumu 

• Zvýšení ekonomických přínosů veřejného výzkumu 

• Lidské zdroje 

Vertikální priority (znalostní domény): 

• Pokročilé materiály 

• Nanotechnologie  

• Mikro a nanoelektronika 

• Pokročilé výrobní technologie 

• Fotonika  

• Průmyslové biotechnologie 

• Znalosti pro digitální ekonomiku, kulturní a kreativní průmysl 

• Společenskovědní znalosti pro netechnické inovace 

 



….včetně regionálních příloh…….                                      
RIS3 Libereckého kraje (2014) 

Horizontální priority: 

• Lidské zdroje 

• Inovativní podnikatelské prostředí 

• VaV centra a posílení jejich schopnosti vytvářet aplikovatelné výsledky 

Vertikální priority (regionální znalostní specializace): 

• Výroba strojírenských technologií 

• Komponenty pro dopravní zařízení 

• Optika, dekorativní a užitné sklo 

• Pokročilé separační a sanační technologie 

• Pokročilé materiály na bázi textilních struktur 

• Progresivní kovové a kompozitní materiály a technologie jejich zpracování 

• Nanomateriály 

 



Implementace RIS3  
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analytický tým 

Smart akcelerátor 



Krajská rada RIS3   

Kompetence: 

• Poradní orgán rady kraje 

• Konzultační role – zajištění diskuse 

subjektů působících na území 

Libereckého kraje v oblastech inovačního 

podnikání, vzdělávání a výzkumu; 

• Řídící role krajské RIS3 ve vztahu k 

inovačním platformám a výkonné 

jednotce RIS3 

• Návrhy konkrétních strategických 

intervencí, vydávání stanovisek ve vztahu 

k národnímu RIS3 

• Monitoring aktivit RIS3 a výkonného týmu 

RIS3 

• Rada RIS3 navrhuje potřebné změny a 

aktualizace RIS3 LK; 

 



Inovační platformy RIS3   
 

Role: 

• Poradní orgány Rady RIS3 

• Konzultační platforma pro přípravu strategických intervencí  

 

  prokazatelně a významnou měrou přispívá k dosažení cílů krajské nebo 

národní RIS3 

      A SOUČASNĚ 

 Posiluje spolupráci mezi subjekty inovačního prostředí v kraji nebo mimo kraj 

      A SOUČASNĚ 

 Má prokazatelné přínosy/dopady pro soukromý sektor v kraji nebo mimo kraj 

      NEBO 

 Slouží k posílení inteligentní specializace vybraných domén kraje nebo České 

republiky 

 



SMART…….“na míru šitý“….  

 

 POVINNÉ MODULY 

Řízení projektu 

Základní tým 

Mapování 

Vzdělávání 

NEPOVINNÉ MODULY 

Asistence 

Twinning 

Pilotní ověření 

Propagace 

„Smart akcelerátor“  

- výkonná jednotka RIS3  

 

- Nositel: Liberecký kraj 

- Zdroj financování: OP VVV 



Základní tým 

• S3 manažer (koordinátor SA) 

• Developer strategických 

projektů 

• Finanční manažer 

• Analytik  

• Příprava strategických projektů 

• Aktualizace RIS3 včetně Akčního plánu 

• Zajištění chodu KRRIS3 a inovačních 

platforem 

• Komunikace vůči Národní úrovni RIS3 

• Monitoring, analytické práce 

• Účast na vzdělávacích aktivitách 

Národního RIS3 manažera 

• Komunikace a přenos dobrých praxí mezi 

zapojenými regiony RIS3 (i v oblasti 

přeshraniční a mezinárodní) 

• Zajištění propagačních aktivit, 

medializace, propagace 

• Administrace ve vztahu k regionální 

samosprávě 

• ….. 

• ….  



Mapování   

Zajištění: 

• Tým Smart akcelerátoru 

• Externí specializované 

expertizy 

 

• Mapování vývoje inovačního prostředí a 

fungování inovačního systému  

• Analýzy, studie inovačního systému, 

mapování technologických trendů 

• Terénní šetření 

• Vyhodnocování efektů realizovaných 

intervencí krajských RIS3  

• Mapování pro účely identifikace 

potenciálních potřeb/projektů  

• Analýza absorpční kapacity 

• Mapování potřeb 

 



Vzdělávání   

Zajištění: 

• Tým Smart akcelerátoru 

• Externí služby 

 

• Rozvoj kompetencí 

- členů výkonné jednotky 

- odborníků z partnerských organizací 

- členů krajské rady RIS3 

- inovačních platforem 

- odborných pracovníků kraje 

 

• Zaměření na měkké kompetence  



TWINNIG   

Zajištění: 

• Tým Smart akcelerátoru 

• Externí služby 

- Navázání spolupráce se zahraničním 

subjektem zaměřeným na podporu 

inovačního prostředí (např. agentura) 

- přenos dobré praxe do podmínek 

Libereckého kraje  

- Zpracování prováděcího manuálu 

 



Propagace 

Zajištění: 

• Tým Smart akcelerátoru 

• Externí služby 

 

 

• Zpracování marketingové a 

propagační strategie 

• Realizace marketingového a 

komunikačního plánu 



Asistence (?) 

• Rozpracování omezeného počtu strategických intervencí v kraji (jejich nositelem 

nemusí být kraj) do projektové žádosti a její podání do relevantní výzvy vhodného 

programu na národní či evropské úrovni. Modul bude umožňovat poskytnutí 

voucheru na rozpracování projektového záměru do výše 500.000,-Kč; výběr mají 

provádět kraje na základě transparentního procesu  

• U této aktivity není dosud vyjasněna otázka veřejné podpory a způsobu výběru 

projektů, proto zatím není navrhován k realizaci 



Akční plán RIS3 Libereckého kraje  

Terénní šetření k připravovaným projektům naplňujícím RIS3 

Termín: září – říjen 2015 

Smysl: Podklad pro práci Krajské rady RIS3 

            Podklad pro obsahové nastavení smart akcelerátoru a    

jeho finanční velikost 

 

Kontakty:  

Ivana Ptáčková 

Ivana.ptackova@kraj-lbc.cz  

485 226 577 
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Děkuji Vám za pozornost  

Ivana Ptáčková 

 
Ivana.ptackova.@kraj-lbc.cz 

485 226 577  
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