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Pozn.: Do stávajícího Akčního plánu Regionální inovační strategie Zlínského kraje na roky 2015-16 (schváleném Radou Zlínského kraje 13. 7.
2015, č. usnesení 0589/R15/15) byly na základě komunikace s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně v listopadu 2015 zařazeny nové projektové
záměry a zároveň bylo na základě nových informací provedeno zpřesnění Akčního plánu, aby byl v souladu s rozpočtem Zlínského kraje na rok
2016.
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1. Struktura aktualizovaného dokumentu RIS 2013 - 2020 a seznam jednotlivých aktivit Akčního plánu RIS 2015 – 2016
Klíčová oblast změn

A: Kvalifikované
lidské zdroje
v oblasti VaVaI

Strategický cíl

A.1 – Zajistit
kvalifikované
pracovníky pro
potřeby VaVaI

Specifický cíl

Aktivity – Akční plán 2015 – 2016

A.1.1. Zvyšovat zájem o studium technických a
přírodovědeckých oborů




A.1.2. Sbližovat potřeby firem v oblasti lidských
zdrojů s nabídkou škol



A.1.3. Rozvíjet nadané a talentované jedince
v oblasti technické a přírodovědecké




A.1.4. Zajistit příchod a udržení kvalifikovaných
pracovníků v oblasti VaVaI
B.1.1. Iniciovat realizaci VaVaI projektů firem,
oborových a mezioborových uskupení





B.1.2. Zvýšit povědomí a zájem firem o inovace

B:
Zvýšení inovační
výkonnosti firem

B.1 – Zvýšení
počtu inovací ve
firmách

B.1.3. Zvýšit dostupnost externích VaV kapacit pro
inovace firem



B.1.4. Zvýšit netechnické kompetence firem pro
uplatnění inovací na trhu






B.1.5. Rozšířit / modernizovat kapacity pro
realizaci konkrétních VaVaI aktivit v regionu

C:
Zvýšení počtu
nových
podnikatelských
záměrů

C.1.1. Zvýšit zájem a povědomí o podnikání
C.1 – Zvýšit počet
osob zahajujících
vlastní podnikání

C.1.2. Zvýšit kvalitu a rozsah inkubačních služeb
C.1.3. Vytvořit podmínky a zlepšit přístup
začínajících podnikatelů k alternativním zdrojům
financování





A.1.a. Pakt zaměstnanosti
A.1.b. Regionální observatoř trhu práce a
konkurenceschopnosti
A.1.1a. Finanční nástroj pro popularizaci techniky, výzkumu a
vývoje
A.1.2a. Kapacity pro vyšší odborné vzdělávání v oblasti
strojírenství
A.1.2b. Podpora rekvalifikací a dalšího vzdělávání v oblasti
potřeb strojírenských a kovodělných firem v kraji
A.1.4a. Posílení a rozvoj výzkumných týmů na UTB ve Zlíně
Smart akcelerátor
B.1a. Podpora iniciace VaVaI projektů založených na
spolupráci (vybudování odborné kapacity pro posílení VaVaI,
podpory podnikání, spolupráce firem a zvýšení
netechnických kompetencí)
B.1.1a. Podpůrné projekty přeshraniční spolupráce v oblasti
VaVaI
B.1.2a. Marketing VaVaI ve Zlínském kraji
B.1.3a. Inovační vouchery
B.1.4a. Centrum podpory exportu Zlínského kraje
Smart akcelerátor
C.1a. Rozvoj inkubačních a akceleračních služeb ve Zlínském
kraji (Podnikatelského inovačního centra Zlín)
C.1b. Vybudování a rozvoj Centra kreativních průmyslů na
UTB ve Zlíně
Smart akcelerátor
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2. Základní parametry navržených aktivit Akčního plánu 2015 – 2016
Č.

NÁZEV AKTIVITY

REALIZOVANÉ ČINNOSTI

ZODPOVĚDNOST

FINANCOVÁNÍ 2015-2016
ROZPOČET ZK

1.

Smart
akcelerátor
(realizace 09/2015
– 08/2018)

o příprava strategických intervencí kraje a
partnerů k podpoře VaVaI v regionu
o řízení podpůrných aktivit a vzdělávání
v oblasti VaVaI v regionu (základní tým
RIS3, řídící výbor RIS, podnikatelské
platformy)
o mapování vývoje inovačního prostředí a
fungování inovačního systému, včetně
monitoringu realizovaných intervencí
o asistence při přípravě partnerských projektů
více subjektů
o marketing a komunikace S3 – návrh
marketing. strategie, systém komunikace a
vyhodnocování účinnosti

celkové
náklady:

rok 2016 7,24 mil. Kč

odhad
nákladů
projektu OP
VVV, dotace
85 %,
krajské
prostředky
15 % celk.
nákladů

Pozn.: Výzva OP VVV se očekává v červenci
2015, příprava projektu cca do září 2015.
Jednotlivé činnosti, výstupy, výsledky a
rozpočet budou zpřesněny dle podmínek
výzvy.

2.

A.1a. Pakt
zaměstnanosti

o shoda na fungování Paktu zaměstnanosti,
nositeli a vymezení konkrétních aktivit
o podpis a zahájení činnosti Paktu
zaměstnanosti
o zapojení subjektů Paktu zaměstnanosti do
realizace aktivit naplňujících tento Pakt

nositel Paktu
zatím neurčen,
Zlínský kraj bude
aktivně zapojen
do přípravy a
vyhledání
nositele

VÝSLEDKY /
DOPADY

 nové strategické
intervence kraje v
oblasti VaVaI
 zajištění jednání
podnikatelských
platforem a řídícího
výboru RIS ročně
 kompetenční
modely, vzdělávací
plán a akce pro tým
Smart akc. a klíčové
partnery
 studie, analýzy a
evaluační zprávy
 rozprac. projektové
záměry do Akčního
plánu a předložené
projekt. žádosti
marketingová
strategie a
realizované aktivity

 připravené a
schválené
projektové
žádosti,
rozběhnuté
projekty
 vybudovaná
partnerství
mezi klíč. hráči
 vzdělávací
akce a
proškolené
osoby
 zpracované
studie, analýzy
a evaluační
zprávy
 měřitelná
změna vnímání
brandu u
jednotl.
cílových skupin
 připravované a
realizované
aktivity pod
hlavičkou
Paktu

DETAILY

Zlínský kraj
+ krajský S3
manažer
(TIC bude
partnerem
projektu)

VÝSTUPY

nepředpokládáme financování
přípravy Paktu, konkrétní
aktivity a finanční nároky
zatím nespecifikovány

 shoda na nositeli,
řídící struktuře a
aktivitách Paktu
 podepsaný Pakt
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Č.

NÁZEV AKTIVITY

REALIZOVANÉ ČINNOSTI

ZODPOVĚDNOST

FINANCOVÁNÍ 2015-2016
ROZPOČET ZK

3.

A.1.b. Regionální
observatoř trhu
práce a
konkurenceschopnosti

4.

A.1.1a. Finanční
nástroj pro
popularizaci
techniky,
výzkumu a
vývoje

5.

A.1.2a. Kapacity
pro vyšší
odborné
vzdělávání
v oblasti
strojírenství

o navržení vhodných variant fungování
regionální observatoře trhu práce a
konkurenceschopnosti
o výběr nejvhodnější varianty a zajištění
fungování
o pravidelný sběr a analyzování dat o
potřebách trhu práce a struktuře absolventů
o zveřejňování analyzovaných dat pro potřeby
Paktu zaměstnanosti a další platformy či
aktéry trhu práce
o finanční podpora (podprogram) spolupráce
ZŠ a relevantních SŠ ve Zlínském kraji při
sdílení kapacit SŠ
o zapojení zainteresovaných firem, VaV
organizací a vzdělávacích institucí do aktivit
popularizace techniky, výzkumu a vývoje

o zpracování podkladů k očekávanému zájmu
a očekávání zainteresovaných firem,
podklady pro akreditaci
o příprava a realizace akreditace VOŠ
o PR k propagaci nové možnosti vyššího
vzdělávaní ve Zlínském kraji se zapojením
firem v oboru

nositel zatím
neurčen, Zlínský
kraj se aktivně
zapojí do
přípravy (a
případně
fungování)
regionální
observatoře
nositelem
podprogramu
bude Zlínský kraj
(odbor školství),
partneři budou
zejména vybrané
SŠ a ZŠ,
případně další
subjekty
SPŠP COP Zlín
(příprava a
realizace VOŠ),
partnerem ZK,
další odborně
zaměřené SŠ a
VŠ (UTB ve
Zlíně, VUT v
Brně, VŠB-TU
Ostrava), TIC
(podklady od
firem a zajištění
jednání)

2015:
200 tis. Kč

VÝSTUPY

DETAILY

příprava reg.
observatoře
v r. 2015,
konkrétní
aktivity a
budoucí fin.
nároky zatím
nespecifikovány

prozatím
nedefinováno

finanční nároky přípravy
nedefinovány, podpora
přípravy v rámci aktivit Smart
akcelerátoru, realizace
s budoucí podporou OP VVV

 studie
proveditelnosti
k Regionální
observatoři
 zpracované
metodiky pro
sledování dat a
zajištění fungování
Regionální
observatoře
 nová i pokračující
partnerství
základních a
středních škol
(sdílené dílny)
 žáci účastnící se
výuky a volnočas.
aktivit
 zpracovaný koncept
včetně zařazení do
relevantních
strategických
dokumentů kraje
 dokumentace pro
akreditaci
vzdělávacího
programu

VÝSLEDKY /
DOPADY

 pravidelně
publikované
zprávy o
analyzovaných
datech

 zvýšení zájmu
dětí o studium
technických a
přírodovědeckých
oborů SŠ (a
dále také na
VŠ)
 akreditovaný
vzdělávací
program
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Č.

NÁZEV AKTIVITY

REALIZOVANÉ ČINNOSTI

ZODPOVĚDNOST

FINANCOVÁNÍ 2015-2016

VÝSTUPY

VÝSLEDKY /
DOPADY

dotace UTB
ve Zlíně na
mapování
možností
strojírensk.
klastru, další
příprava
v rámci
aktivit Smart
akcelerátoru,
realizace
s budoucí
podporou
OP VVV a
OP PIK
bez vazby na rozpočet ZK,
pouze podpora přípravy
projektů v rámci Smart
akcelerátoru

 15 zapojených
subjektů do
spolupráce
 zmapování potřeb
firem
 vytvořené
partnerství firem a
vzdělávacích
institucí
 připravený projekt
na založení
společného
vzdělávacího centra

 fungování
společného
vzdělávacího
centra
 zvýšení počtu
osob
s požadovanými
odbornými
kompetencemi

 příprava a
implementace
nástroje pro
motivaci k příchodu
kvalifikovaných
pracovníků
 zpracované
projektové žádosti
do OP VVV

cca 500 tis. Kč
v roce 2015 a
cca 600 tis. Kč
v roce 2016

 2 odborné semináře
ročně s účastí
alespoň 20 firem
 min. 10
poskytnutých
konzultací ročně

 podpoření VaV
pracovníci na
UTB ve Zlíně
 zvýšení
spolupráce
CPS a CEBIATECH s aplik.
sférou
 zapojování se
do mezinár.
projektů
 nové
realizované
partnerské
projekty
 investiční /
neinv. výdaje
na VaV

ROZPOČET ZK

A.1.2b. Podpora
rekvalifikací a
dalšího
vzdělávání
v oblasti potřeb
strojírenských a
kovodělných
firem v kraji

o

definice konkrétních požadavků firem a
možností realizace
rozšíření / doplnění stávající nabídky
rekvalifikací a možností spolupráce v
oblasti dalšího vzdělávání osob
pohybujících se na trhu práce s potřebou
doplnění nebo rozšíření odbornosti
vybudování partnerství a příprava založení
společného vzdělávacího a
rekvalifikačního oborového střediska
(centra)

TIC (příprava
projektu ve
spolupráci se
zainteres.
firmami, VŠ,
vzdělávacími
institucemi
apod.),
aktivní firma či
sdružení firem
(nositel projektu
společného
vzděl. centra)

7.

A.1.4a. Posílení a
rozvoj
výzkumných
týmů na UTB ve
Zlíně

UTB ve Zlíně
(CEBIA-TECH a
CPS)

8.

B.1a. Podpora
iniciace VaVaI
projektů
založených na
spolupráci

o CEBIA-TECH - příprava a budoucí
realizace projektu zvyšující odbornou
kvalifikaci akademických a VaV pracovníků,
vytvářející prac. podmínky pro postdoktorandy a začínající VaV pracovníky, rozvíjení
spolupráce s aplikační sférou
o Centrum polymerních systémů - příprava a
budoucí realizace projektu rozvíjejícího
kapacity výzkumných týmů CPS a
posilujícího spolupráci se špičkovými zahr.
institucemi
o vybudování odborné kapacity pro posílení
VaVaI, podpory podnikání, spolupráce firem
a zvýšení netechnických kompetencí
o rozvíjení mezioborové Inovační platformy
ZK (www.otevreneinovace.cz)
o realizace tematických workshopů a
seminářů za účasti expertů v oblasti VaVaI
či netechn. kompetencí firem pro inovace

6.

o

o

TIC

DETAILY

rok 2015:
180 tis. Kč

v roce 2015
zajištěno v
rámci ZVS
TIC,
pro rok 2016
bude řešeno
stejným
způsobem
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Č.

NÁZEV AKTIVITY

REALIZOVANÉ ČINNOSTI

ZODPOVĚDNOST

FINANCOVÁNÍ 2015-2016
ROZPOČET ZK

10.

B.1.1a. Podpůrné
projekty
přeshraniční a
mezinárodní
spolupráce
v oblasti VaVaI

o realizace tematicky zaměřených
workshopů, exkurzí a kooperačních burz či
veletrhů propojujících firmy ze Zlínského
kraje se zahraničními partnery (zejména
Slovenska, ale také dalších zemí EU)
o vytvoření metodiky a poskytování pilotních
inovačních voucherů na přeshraniční
spolupráci (ČR – SR) v oblasti VaVaI

TIC

B.1.2a. Marketing
VaVaI ve
Zlínském kraji

o aktualizace Inovačního portálu Zlínského
kraje (www.inovacnipodnikani.cz)
o případové studie a PR články v tištěných a
elektronických periodikách
o realizace 5. ročníku soutěže (2016)
„Inovační firma Zlínského kraje“ (IFZK)
o zajištění aktualizace dat stávajícího
Katalogu firem Zlínského kraje
v elektronické podobě
o zajištění propagace katalogu a jeho
rozšiřování o další firmy

TIC

náklady pro
projekt OP
ČR-SR
nevyčísleny

cca 730 tis. Kč
v roce 2015 a
cca 800 tis. Kč
v roce 2016
(Inov. portál a
Katalog firem),
380 tis. Kč
(soutěž IFZK
v roce 2016)

VÝSLEDKY /
DOPADY

 min. 15 aktivních
firem v systému
otevřených inovací
 min. 10
připravených
partnerských
projektů firem
s asistencí TIC
 vytvořená metodika
pro poskytování
pilotních inovačních
voucherů formou
přeshraniční
spolupráce
 min. 20 účastníků
zrealizovaných akcí
ročně

v podnikatelsk.
sektoru
 zvýšení počtu
firem s neinv.
výdaji na VaV

 aktualizované sekce
Inovačního portálu
 min. 25
přihlášených firem
v 5. ročníku soutěže
IFZK
 5 zveřejněných
případových studií
úspěšných firem
ročně
 20 nově
registrovaných firem
v katalogu ročně

 návštěvnost
portálu
 10 mediálních
výstupů pro
úspěšné firmy
 návštěvnost
webu
www.katalogfir
emzk.cz ročně

DETAILY

o asistence při vyhledávání partnerů do
projektů (spolupráce při vytváření konsorcií)
a asistence pro zapojení do projektů

9.

VÝSTUPY

předpoklad
realizace až
od roku 2016
v využitím
OP
Přeshraniční
spolupráce
ČR-SR
v roce 2015
zajištěno v
rámci ZVS
TIC,
pro rok 2016
bude řešeno
obdobně
(soutěž
v připravova
ném
rozpočtu ZK
2016)

 10 uzavřených
nových
přeshraničních
spoluprací
v oblasti VaVaI
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Č.

NÁZEV AKTIVITY

REALIZOVANÉ ČINNOSTI

11.

B.1.3a. Inovační
vouchery

o příprava a realizace krajského finančního
nástroje (podprogramu) inovačních
voucherů podporujících spolupráce firem a
VaV institucí
o zajištění podmínek pro využití inovačních
voucherů poskytovaných v OP PIK pro
firmy a VaV instituce ve Zlínském kraji

12.

B.1.4a. Centrum
podpory exportu
Zlínského kraje

o příprava Strategie Centra podpory exportu
Zlínského kraje
o rozvoj dlouhodobě poskytovaných služeb
pro exportující firmy ze Zlínského kraje a
jejich rozšíření včetně obsažení nových trhů
(návaznost na Kontaktní centrum pro
východní trhy)
o realizované semináře, individuální
konzultace, business dny, podnikatelské
mise

13.

C.1a. Rozvoj
inkubačních a
akceleračních
služeb ve
Zlínském kraji

o poskytování odborného poradenství
v oblasti přípravy podnikatelsk. záměrů,
zahájení podnikání a financování
připravovaných záměrů
o provozování podnikatelského inkubátoru
(PI), včetně virtuálního inkubátoru a coworkingového centra
o zajištění hodnocení firem v PI a facilitace
zpracování jejich rozvojových plánů
o výchova k podnikatelství včetně realizace 2
ročníků soutěže o nejlepší podnikatelský
záměr „Můj první milion“ a souvisejících
workshopů

ZODPOVĚDNOST

FINANCOVÁNÍ 2015-2016

VÝSTUPY

VÝSLEDKY /
DOPADY

ROZPOČET ZK

DETAILY

Zlínský kraj
(krajský
podprogram),
TIC (komunikace
s firmami,
absorpční
kapacita,
zapojení do
projektu OP PIK)
subjekty
zajišťující
činnost
Kontaktního
centra pro
východní trhy
v roce 2015

2 mil. Kč
v roce 2016
(prostředky na
vouchery
včetně
administrace
programu)

prozatím
nezajištěno
v rámci
rozpočtu ZK

 min. 15 příjemců
inovačních
voucherů ve
Zlínském kraji
v roce 2016

 nové zakázky
spolupráce
firem a VaV
institucí

1 mil. Kč
v roce 2015 i
v roce 2016

rozpočet ZK
(navrženo do
rozpočtu ZK
2016)

 zvýšení
exportní
výkonnosti
inovujících
firem ze
Zlínského kraje

TIC

rok 2015:
1,3 mil. Kč

v roce 2015
zajištěno v
rámci ZVS
TIC,
pro rok 2016
bude řešeno
obdobně,
případně
s možností
dotace OP
PIK

 vytvořená Strategie
Centra podpory
exportu Zlínsk. kraje
 min. 5 realizovaných
akcí ročně
 min. 50 firem
účastnících se
daných akcí či
konzultací ročně
(včetně hodnocení
spokojenosti)
 min. 150 účastníků
vzděl. a akceler.
programů ročně
 min. 50 osob
účastnících se
networking. akcí i
individ. konzultací
ročně
 50 připravovaných
podnikatelských
záměrů (PZ) ročně
v rámci systému
podpory

rok 2016:
0,9 mil. Kč

 nově vytvořená
pracovní místa
včetně dalších
angažovaných
osob ve
firmách
v podnik.
inkubátoru
 realizované
nové PZ
 míra přežití
založených
firem po 3
letech od jejich
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AKČNÍ PLÁN REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE ZLÍNSKÉHO KRAJE 2015 - 2016
(aktualizovaná verze, schváleno Radou Zlínského kraje 15. 2. 2016)
Č.

NÁZEV AKTIVITY

REALIZOVANÉ ČINNOSTI

ZODPOVĚDNOST

FINANCOVÁNÍ 2015-2016
ROZPOČET ZK

14.

C.1b.
Vybudování a
rozvoj Centra
kreativních
průmyslů na UTB
ve Zlíně

CELKEM

o zajištění fungování sítě PI, VTP a CTT ve
Zlínském kraji (Inovační infrastruktura ZK)
o aktualizace Katalogu start-up firem
v podnikatelských inkubátorech ZK
o poskytování mikroúvěrů se zvýhodněnými
podmínkami pro podnikatele v PI a VTP ve
Zlínském kraji
o vznik podnikatelského inkubátoru a
vědeckotechnického parku se specializací
na design, filmový průmysl, marketing apod.
o zvýšit produkci a zaměstnanost v oblasti
kreativního průmyslu v kraji
o posílení vazeb mezi absolventy FMK a
firmami v kraji
o posílení spolupráce k rozvoji existujícího
potenciálu pod hlavičkou kreativního klastru

DETAILY

VÝSTUPY

VÝSLEDKY /
DOPADY

vzniku
 20 % podíl
v systému
realizovaných PZ v
podpory
systému podpory
 6 nových PZ
podpořených veř.
prostředky a rizik.
financováním
UTB ve Zlíně
v současnosti bez vazby na
 vybudovaný
 nově založené
(Fakulta
rozpočet ZK, pouze podpora
kreativní inkubátor
start-up firmy
multimediálních
přípravy projektů v rámci
s využitelnou
 kvalitní zázemí
komunikací Smart akcelerátoru
plochou cca 3000
pro širší
FMK)
m2
spolupráci
 vzdělávací kurzy,
v rámci
workshopy,
klastrové
semináře a další
iniciativy
poskytovaný servis
v rámci Centra
3,91 mil. Kč v roce 2015
V rozpočtu ZK 2015 zajištěno 3,91 mil. Kč (ZVS TIC, dotace
(zajištěno v rozpočtu kraje);
na Kontaktní centrum pro východní trhy, zpracování analýz),
v rozpočtu ZK 2016 prozatím zajištěno 10,920 mil. Kč, další
12,92 mil. Kč v roce 2016
finanční prostředky pro realizaci Akčního plánu budou
(z toho 10,92 mil. Kč zajištěno
řešeny při přípravě výše uvedených projektů a souvisejících
v rozpočtu kraje)
úpravách rozpočtu Zlínského kraje na rok 2016.

3. Bližší informace k realizaci jednotlivých aktivit Akčního plánu RIS
Smart akcelerátor
o Vyhlášená výzva OP VVV v červenci 2015, rozběh realizace projektu od 1. 1. 2016, realizace do 30. 6. 2019.
o Projekt se skládá z povinných modulů „základní tým“, „vzdělávání“, „mapování“ a volitelných modulů „asistence“, „propagace“, kde jsou dané aktivity, výstupy a výsledky
– vše by mělo směřovat k naplnění krajské přílohy RIS3 a přípravě konkrétních intervencí zařazovaných do tohoto akčního plánu.
o Pro přípravu nových intervencí, s nimiž nejsou dosud v ČR zkušenosti, je možné využít volitelné moduly „twinning“ a „pilotní ověřování“ – s jejich realizací však
nepočítáme.
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AKČNÍ PLÁN REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE ZLÍNSKÉHO KRAJE 2015 - 2016
(aktualizovaná verze, schváleno Radou Zlínského kraje 15. 2. 2016)
A.1.a. Pakt zaměstnanosti
o Zlínský kraj se aktivně zapojuje do přípravy Paktu zaměstnanosti. V červnu 2015 schvaluje Zastupitelstvo Zlínského kraje Memorandum o založení Asociace teritoriálních
paktů zaměstnanosti České republiky, ke kterému se Zlínský kraj svým podpisem připojí. Předpokládá se ustavení Paktu zaměstnanosti v kraji na konci roku 2015 /
počátku roku 2016. Podpisem memoranda kraj deklaruje respektování základních principů systémového a metodického rámce pro zakládání a rozvoj teritoriálních paktů
zaměstnanosti v ČR (popsaných v příručce Teritoriální pakty zaměstnanosti (TPZ) v krajích České republiky) a přihlášení se k systému evaluace a rozvoje TPZ.
o Je potřeba nalézt vhodného nositele Paktu zaměstnanosti a dosáhnout shody klíčových hráčů - signatářů Paktu zaměstnanosti, včetně shody na navržených aktivitách
tohoto Paktu.
o Očekáváme provázání Paktu zaměstnanosti s Regionální observatoří trhu práce, která bude zajišťovat data.
A.1.b. Regionální observatoř trhu práce a konkurenceschopnosti
o Zlínský kraj v roce 2015 připravuje fungování Regionální observatoř trhu práce a konkurenceschopnosti. Jedná se o zpracování studie proveditelnosti, která ve variantním
řešení definuje vhodné činnosti observatoře, jejich nákladové vyčíslené a možnosti financování.
o Tato observatoř by měla v budoucnu zajišťovat data k rozhodování o připravovaných intervencích v oblasti lidských zdrojů a vyhodnocování účinnosti těchto intervencí.
o Předpokládáme, že činnosti observatoře se budou vzájemně doplňovat s aktivitami modulu mapování v projektu Smart akcelerátoru.
A.1.1a. Finanční nástroj pro popularizaci techniky, výzkumu a vývoje
o
o

o

Jde o podprogram spolupráce ZŠ a relevantních SŠ ve Zlínském kraji při sdílení kapacit SŠ, navazující na realizovaný projekt „Centra přírodovědného a technického
vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji“ (ukončený v červnu 2015)
Kromě finančního nástroje (jehož parametry prozatím nejsou definovány) by dále mělo jít o rozšíření kapacit a otevření aktivit širší veřejnosti vybudované kapacity
Experimentária (Střední průmyslová škola Otrokovice – www.experimentarium-otrokovice.cz), zapojení Hvězdárny ve Valašském Meziříčí (www.astrovm.cz) s projektem
v oblasti popularizace činností dotčených vědních oborů (popularizační a vzdělávací centrum), Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (Technická a přírodovědná laboratoř pro
děti a mládež ZK - http://www.utb.cz/fhs/struktura/projekt-op-vk) a dalších relevantních partnerů do aktivit.
Obsahem projektu by měly být také společné PR aktivity a další společné akce, případně také vybudování nových kapacit center ve vytipovaných lokalitách (podpora
přípravy projektů u dalších subjektů).

A.1.2a. Kapacity pro vyšší odborné vzdělávání v oblasti strojírenství
o Na základě zájmu konkrétních strojírenských firem směřuje projekt ke zřízení vyšší odborné školy pro strojírenské obory, příprava bude podpořena v rámci Smart
akcelerátoru.
o V případě zmapování zájmu u dalších oborů by bylo možné implementovat použitý model na rozvoj vyšší odborné kapacity u jiných oborů nebo v rámci mezioborových
spoluprací (spolupráce na přípravě projektů).
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AKČNÍ PLÁN REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE ZLÍNSKÉHO KRAJE 2015 - 2016
(aktualizovaná verze, schváleno Radou Zlínského kraje 15. 2. 2016)
A.1.2b. Podpora rekvalifikací a dalšího vzdělávání v oblasti potřeb strojírenských a kovodělných firem v kraji
o Jde o systémové nastavení rekvalifikací a spolupráce v oblasti dalšího vzdělávání osob pohybujících se na trhu práce s potřebou doplnění nebo rozšíření odbornosti,
projekt by měl být připraven v rámci Smart akcelerátoru. Ke zjištění potřeb strojírenských firem přispěje také v roce 2015 krajem podpořená aktivita mapování a rozvoje
strojírenského klastru, kterou zamýšlí na podzim 2015 realizovat Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (Fakulta managementu a ekonomiky).
o Mělo by se jednat jednak o budování partnerství a dále pak o přípravu založení společného vzdělávacího a rekvalifikačního oborového střediska (centra), pokud vznikne
konsensus u zainteresovaných subjektů a o rozšíření / doplnění stávající nabídky rekvalifikací a možností spolupráce v oblasti dalšího vzdělávání osob pohybujících se
na trhu práce s potřebou doplnění nebo rozšíření odbornosti. Potřeba založení společného vzdělávacího a rekvalifikačního centra bude posuzována s ohledem na
možnosti využití stávajících kapacit - zejména centra strojírenských oborů na vybraných SŠ v regionu (Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod,
Střední škola - Centrum odborné technické přípravy Kroměříž, Střední průmyslová škola strojnická Vsetín, Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské
Hradiště), případně další kapacity (dostupné v databázi dalšího vzdělávání ve Zlínském kraji SOFIA na http://www.zkola.cz/sofia/vzdelavani/Stranky/Vzdelavani-prodospele.aspx).
o V případě zmapování zájmu u dalších oborů by bylo možné implementovat použitý model na rozvoj vyšší odborné kapacity u jiných oborů nebo v rámci mezioborových
spoluprací (spolupráce na přípravě projektů).
A.1.4a. Posílení a rozvoj výzkumných týmů na UTB ve Zlíně
o Jde o 2 projekty UTB ve Zlíně (projekt Centra polymerních systémů a projekt CEBIA-TECH) směřující do výzev OP VVV, s cílem zvýšit kvalifikaci stávajících výzkumných
pracovníků, zajistit příliv špičkových výzkumných pracovníků odjinud a zvýšit kvalitu absolventů VŠ s praktickou zkušeností s výzkumnou činností. Předpokládáme, že
navržené aktivity budoucích projektů napomohou vyšší internacionalizaci výše uvedených center aplikovaného výzkumu na UTB ve Zlíně, zvýšení kvality výstupů jejich
výzkumné činnosti a širšímu zapojení do spolupráce s aplikační sférou - ve prospěch rozvoje inovací ve Zlínském kraji.
o Příprava těchto projektů může být podpořena v rámci činností týmu Smart akcelerátoru Zlínského kraje.
B.1a. Podpora iniciace VaVaI projektů založených na spolupráci (vybudování odborné kapacity pro posílení VaVaI, podpory podnikání, spolupráce firem a zvýšení
netechnických kompetencí)
o Projekt navazuje na stávající podpůrné aktivity TIC pro inovující firmy, bude realizována celá řada workshopů a seminářů, hledány možnosti spolupráce firem v oblasti
VaVaI, hledáni řešitelé pro konkrétní projektové náměty firem v rámci otevřených inovací (www.otevreneinovace.cz) a následně zajištěna spolupráce firem s těmito řešiteli
na konkrétních projektech – aktivity budou zčásti podpořeny ze Smart akcelerátoru (modul „asistence“).
o Zvažuje se případné využití partnerských projektů pro implementaci funkčních nástrojů podpory inovací ve firmách – např. projekt Jihomoravského inovačního centra
Platinn (https://www.jic.cz/platinn/) apod.
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AKČNÍ PLÁN REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE ZLÍNSKÉHO KRAJE 2015 - 2016
(aktualizovaná verze, schváleno Radou Zlínského kraje 15. 2. 2016)
B.1.1a. Podpůrné projekty přeshraniční a mezinárodní spolupráce v oblasti VaVaI
o S využitím možností OP Přeshraniční spolupráce ČR-SR budou realizovány aktivity propojující firmy na obou stranách hranice a předpokládáme, že bude možné využít
pro tyto aktivity také přeshraniční inovační vouchery.
o Ve spolupráci s partnery z Německa, Rakouska, Itálie, Slovinska, Chorvatska a Maďarska se Zlínský kraj zapojil do přípravy mezinárodního projektu ExChange,
financovaného z OP Central Europe, s cílem hledat příležitosti pro MSP, související s demografickou změnou. Při přípravě projektu bylo definováno několik oblastí zájmů
(zdravotnictví, textil – oděvy, potravinářský průmysl, bydlení, ICT, služby cestovního ruchu, specifické nástroje), v nichž mohou být ve spolupráci partnerů z více zemí
vyvíjeny společné produkty (služby) pro rostoucí cílovou skupinu stárnoucí populace. Připravený projekt však při hodnocení předložených projektů do OP Central Europe
nezískal dostatečný počet bodů a nebude podpořen dotací. Jeho realizace ve stávajícím období (2015 - 2016) nebude zahájena.
o V rámci podpůrných činností TIC budou hledány další možnosti posílení mezinárodní spolupráce v oblasti VaVaI.
B.1.2a. Marketing VaVaI ve Zlínském kraji
o Jedná se o dlouhodobě realizované aktivity ze strany TIC – Inovační portál Zlínského kraje (www.inovacnipodnikani.cz), přípravu případových studií a PR článků o VaVaI
ve Zlínském kraji, jejich umístění do tištěných i elektronických periodik, realizaci soutěže Inovační firma Zlínského kraje (pořádána ve dvouletých intervalech, v roce 2016
se bude jednat o 5. ročník)
o Součástí je také zajištění aktualizace dat stávajícího Katalogu firem Zlínského kraje v elektronické podobě (www.katalogfiremzk.cz), včetně jeho propagace a rozšiřování
o další firmy a jeho provázání na nově připravované Centrum podpory exportu Zlínského kraje.
o V širším měřítku by marketing VaVaI měly být součástí Smart akcelerátoru a měly by do nich být postupně začleněny i výše uvedené aktivity.
B.1.3a. Inovační vouchery
o Krajský nástroj inovačních voucherů již není od roku 2015 nabízen s podporou prostředků ROP Střední Morava (v roce 2015 se pouze proplácí již poskytnuté vouchery
v roce 2014), jsou zde však pozitivní zkušenosti firem i VaV pracovišť z realizovaných spoluprací a kromě toho vouchery „otvírají dveře“ pro další spolupráce nejen mezi
firmami a univerzitami, ale také pro komunikaci Zlínského kraje s relevantními aktéry inovačního systému v regionu.
o Z výše popsaného důvodu je zájem kraje pokračovat i v roce 2016 v poskytování inovačních voucherů v rámci nového krajského podprogramu (v cca třetinovém objemu
oproti roční alokaci s podporou ROP Střední Morava), v této oblasti bychom chtěli využít databázi náhradníků úspěšných žadatelů o vouchery v letech 2013-14 a dalších
zájemců o vouchery, kteří se ozývají s dotazy, jestli bude možné tento nástroj v budoucnu využít.
o Kromě toho také očekáváme poskytování inovačních voucherů z nového OP PIK, konkrétní podmínky zatím nejsou známy, očekáváme však aktivní roli TIC při podpoře
využití voucherů firmami a VaV institucemi ve Zlínském kraji.
o Ve vazbě na budoucí definované podmínky OP PIK bude možnost upravit nástroj krajských inovačních voucherů (např. na podporu domén specializace či klíčových
odvětví v kraji).
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(aktualizovaná verze, schváleno Radou Zlínského kraje 15. 2. 2016)
B.1.4a. Centrum podpory exportu Zlínského kraje
o

o

Zlínský kraj dlouhodobě financuje aktivity Kontaktního centra pro východní trhy – sekce Rusko (KHK ZK) a Čína (dříve JVM-RPIC, spol. s r.o., aktuálně Mersinis, s.r.o.),
v rámci poskytovaných služeb pro exportující firmy ze Zlínského kraje jsou zejména individuální konzultace a pomoc s konkrétními exportními případy, dále realizované
semináře, business dny, podnikatelské mise apod.
Ve vazbě na aktivity na národní úrovni (Czechtrade a další) by měly být nadále poskytovány výše uvedené služby v rámci Centra podpory exportu Zlínského kraje – jde
o přípravu nové Strategie, rozšíření stávajících služeb, zavedení nových služeb a efektivních teritoriálních spoluprací s možností partnerství s dalšími centry nebo subjekty
na podporu exportu v České republice.

C.1a. Rozvoj inkubačních a akceleračních služeb ve Zlínském kraji (Podnikatelského inovačního centra Zlín)
o

o

o
o

Jedná se o zajištění fungování a další rozvoj podnikatelského inkubátoru v prostorách Podnikatelského inovačního centra ve Zlíně, který zde od roku 2006 provozuje
TIC. Více informací o poskytovaných službách je možné nalézt na http://www.ticzlin.cz/podnikatelsky-inkubator/ a na www.inkubatorzlin.cz. Jde zejména o poskytování
odborného poradenství v oblasti přípravy podnikatelských záměrů, zahájení podnikatelské činnosti a financování připravovaných záměrů (poskytování zvýhodněných
mikroúvěrů a přístup k rizikovému financování), provoz inkubátoru, včetně virtuálního inkubátoru a co-workingového centra.
V rámci akceleračních a inkubačních služeb TIC každoročně realizuje soutěž O nejlepší podnikatelský záměr (www.mujprvnimilion.cz), v níž žáci středních škol, studenti
UTB ve Zlíně a veřejnost připravují podnikatelské záměry, kromě toho je vytvářena komunita začínajících podnikatelů v rámci tzv. „Klubu Start-up 23“, který by měl
napomoci rozvoji podnikatelských záměrů firem zejména vzájemnou výměnou zkušeností nejen zasídlených firem i získáváním zkušeností od úspěšně fungujících
společností. Dále je také pravidelně publikován Katalog start-up firem, který má za cíl informovat o nabízených produktech podporovaných start-up firem v podnikatelských
inkubátorech a napomoci získat pro tyto firmy zakázky.
Jde také o realizaci společných aktivit a nových rozvojových programů, zaměřených na firmy umístěné nejen v podnikatelském inkubátoru ve Zlíně, ale i v dalších
podnikatelských inkubátorech sdružených pod hlavičkou Inovační infrastruktury Zlínského kraje (www.zk-inovace.cz).
Kromě výše uvedeného je důležité také vytváření kontaktů nadregionální a mezinárodní úrovně pro sdílení zkušeností, společné projekty a efektivnější přístup k podpoře
inovací firem – toto je zajištěno účastí TIC ve specializovaných sítích (např. Společnost vědeckotechnických parků ČR) i neformálními vazbami založenými na dřívější
spolupráci.

C.1b. Vybudování a rozvoj Centra kreativních průmyslů na UTB ve Zlíně
o

o

Jedná se o projektový záměr UTB ve Zlíně na období let 2016 - 19, směřující k vytvoření podnikatelského inkubátoru a vědeckotechnického parku se specializací na
definované obory kreativního průmyslu: design, filmový průmysl, marketing, které mají vysoký podíl přidané hodnoty a do budoucna mohou vytvářet konkurenční výhodu
Zlínského kraje. Předpokládá se zpracování projektové žádosti a její předložení do OP PIK - tato projektová žádost by měla zahrnout rekonstrukci prostor pro Centrum
kreativních průmyslů, jeho vybavení technikou a rozběh jeho aktivit (vzdělávací aktivity, servisní činnost, posilování vnějších vazeb, klastrová iniciativa apod.).
Důvodem vzniku Centra kreativních průmyslů jako komplexu inkubačních služeb ve výše uvedených oborech je snaha o motivaci mladých lidí (zejména absolventů studia
kreativních oborů) k zakládání a rozvoji vlastních podnikatelských aktivit v regionu. Díky souboru podpůrných inkubačních služeb, centralizaci nabídky, společnému
marketingu centra a snadné dostupnosti technického a technologického vybavení budou absolventi zakládat a rozvíjet své start-up firmy za výhodných podmínek. Zároveň

12

AKČNÍ PLÁN REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE ZLÍNSKÉHO KRAJE 2015 - 2016
(aktualizovaná verze, schváleno Radou Zlínského kraje 15. 2. 2016)

o

Centrum poskytne zázemí pro již existující firmy ve výše uvedených oborech, čímž bude posílena vazba mezi absolventy FMK a firmami v oboru. Dojde k rozvoji a
posílení tohoto typu průmyslu a zejména snížení odlivu kvalifikovaných kapacit z regionu.
Centrum tím napomůže zvýšit produkci a zaměstnanost v oblasti kreativního průmyslu a ve vazbě na kreativní klastr by mělo napomoci ke koordinaci vývoje designu a
audiovizuálních děl, více propojit výuku na FMK s podnikatelským prostředím, podnítit internacionalizaci v této oblasti a přispět k přílivu atraktivních investic.

4. Vyhodnocení realizace Akčního plánu RIS a zásobník dalších vhodných aktivit
Realizace Akčního plánu 2015 – 2016 bude vyhodnocována v pravidelných ročních intervalech, kdy budou poměřovány dosažené výstupy a výsledky k objemu vynaložených
prostředků. Toto bude obsahem samostatného dokumentu „Monitoring naplnění RIS ZK v roce 20xx“. Ve dvouletých intervalech budou zpracovávány a realizovány další Akční
plány RIS (2017-18, 2019-20), vycházející z výsledků realizace aktuálního Akčního plánu, pravidelně zjišťované zpětné vazby od podnikatelského sektoru a dalších významných
skutečností týkajících se podpory inovací ve Zlínském kraji.
Při sestavení tohoto Akčního plánu jsme vycházeli ze zásobníku – indikativního výčtu možných typových aktivit a projektů ze schválené krajské přílohy národní RIS3. Zároveň
byl také využit zásobník vhodných aktivit, který byl připraven zpracovateli RIS (včetně pracovních skupin) v období duben – červenec 2012 a který je uveden v předchozím
Akčním plánu RIS 2013-14. Oba tyto zásobníky budou využity také při zpracování následujících Akčních plánů RIS ZK.
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Seznam použitých zkratek:
CEBIA - TECH

Centrum bezpečnostních, informačních a pokročilých technologií (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně) - http://www.utb.cz/fai/struktura/o-nas-7

CTT

Centrum transferu technologií

CPS

Centrum polymerních systémů - http://cps.utb.cz/

ČR

Česká republika

EU

Evropská unie

FMK

Fakulta multimediálních komunikací (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně) - http://www.utb.cz/fmk

ICT

Informační a komunikační technologie

IFZK

Inovační firma Zlínského kraje (soutěž vyhlašovaná Zlínským krajem - www.inovacnipodnikani.cz/soutez)

KHK ZK

Krajská hospodářská komora Zlínského kraje

MSP

Malý a střední podnik

OP

Operační program

OP PIK

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

OP VVV

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

PI

Podnikatelský inkubátor

PIC

Podnikatelské inovační centrum (http://www.ticzlin.cz/projekty/podnikatelske-inovacni-centrum/)

PR

Public relations (volně přeloženo jako „vztahy s veřejností“)

PZ

Podnikatelský záměr/y

RIS

Regionální inovační strategie

RIS3

Výzkumná a inovační strategie inteligentní specializace (Research and Innovation Smart Specialization Strategy)

ROP

Regionální operační program Střední Morava (www.rr-strednimorava.cz)

S3

Strategie inteligentní specializace

SPŠP COP Zlín

Střední průmyslová škola polytechnická - Centrum odborné přípravy Zlín (střední škola zřízená Zlínským krajem - http://www.spspzlin.cz/)

SR

Slovenská republika
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SŠ

Střední škola, středoškolský/á/é/ou/ými

TIC

Technologické inovační centrum s.r.o. (organizace založená Zlínským krajem a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně) – oficiální stránky www.ticzlin.cz

TPZ

Teriotoriální pakt/y zaměstnanosti

UTB ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (www.utb.cz)

VaV

Výzkum a vývoj, výzkumně-vývojový/á/é/ou/ými

VaVaI

Výzkum a vývoj a inovace

VOŠ

Vyšší odborná škola

VŠ

Vysoká škola, vysokoškolský/á/é/ou/ými

VŠB – TU
Ostrava

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (www.vsb.cz)

VTP

Vědeckotechnický park

VUT v Brně

Vysoké učení technické v Brně (www.vutbr.cz)

ZK

Zlínský kraj (oficiální webový portál www.kr-zlinsky.cz)

ZŠ

Základní škola

ZVS

závazek veřejné služby

15

