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1. ÚVOD
V České republice je stále využívána konkurenční výhoda levné pracovní síly, která se však postupem
času vytrácí pod rostoucím tlakem konkurence z jiných zemí. Proto je intenzivně vnímána nutnost
zaměřit se na posilování úlohy inovací ve strategickém rozhodování firem. Inovace musí být zejména
taženy požadavky podnikatelského sektoru (v reakci na požadavky zákazníků) a výzkumně-vývojové
(VaV) subjekty by měly být schopny na ně pružně a efektivně reagovat. S tím souvisí také nutnost
dlouhodobého racionálního nastavení systémů podpory aplikovaného výzkumu s jasným a praktickým
propojením s trendy a potřebami v podnikové sféře, včetně otázek ochrany duševního vlastnictví.
Zároveň je také věnována stále větší pozornost spolupráci firemního sektoru se vzdělávacími institucemi
(zejména vysoké a střední školy) pro zvyšování kvalifikace lidských zdrojů, potřebných pro zavádění
inovací ve firmách.
Napomoci zvýšit konkurenceschopnost založenou na inovačním podnikání je úkol nejen jednotlivých
států, ale také regionů. Převážná většina z nich (zejména v EU) zpracovává své Regionální inovační
strategie, definující priority a nástroje k podpoře podnikání založeného na inovacích a přispívajícího k
ekonomickému rozvoji daného území. Zlínský kraj, ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati a dalšími
partnery1, začal cíleně realizovat konkrétní aktivity k podpoře inovačního podnikání od roku 2005, kdy
bylo založeno Technologické inovační centrum s.r.o. (TIC). Důležitým krokem byla příprava první
Regionální inovační strategie (RIS) Zlínského kraje v období červen 2005 – leden 2008. Tato strategie
byla zpracována Zlínským krajem2 na základě metodiky Evropské komise (s příspěvkem ze zdrojů 6.
rámcového programu pro vědu a výzkum EU). Součástí dokumentu RIS byl Akční plán, zahrnující 25
konkrétních aktivit v rámci jednotlivých cílů, které měly být realizovány v průběhu období 2007 – 2013,
zejména s využitím prostředků strukturálních fondů EU a zdrojů Zlínského kraje.
Celá řada aktivit Akčního plánu byla zrealizována, některé se však zrealizovat nepodařilo. Zároveň také
sestavení Akčního plánu v průběhu roku 2007, na období až do roku 2013 se ukázalo jako ne příliš
vhodné vzhledem k měnícím se podmínkám, objevování nových možností (i ztrácení stávajících)
a ekonomickému vývoji v globálním i regionálním měřítku. Z tohoto důvodu bylo provedeno zhodnocení
úspěšnosti naplnění stávajícího Akčního plánu RIS (viz příloha P1) a v rámci aktualizace RIS v roce
2012 bylo navrženo sestavovat akční plány vždy na období dvou let, k zajištění průběžného hodnocení
realizace a aktualizace s ohledem na nové skutečnosti. Blíže zpracování akčních plánů popisuje
kapitola 3, týkající se implementace RIS.

1.1 Vazba RIS Zlínského kraje na strategické dokumenty EU a ČR
Vzhledem k možnostem využití finančních zdrojů odjinud3 a také vzhledem k dosažení synergických
efektů je třeba při zpracování RIS Zlínského kraje vycházet z nastavených podmínek podpory inovací v
EU a ČR, které jsou popsány v klíčových strategických dokumentech pro období let 2013 – 2020.
Na úrovni EU jde především o zvyšování důrazu tzv. „politiky soudržnosti“ na výzkum a inovace.
Mezi hlavní znaky politiky soudržnosti v letech 2014 – 2020 patří větší podmíněnost využívání fondů
EU. Podpora je podmíněna především existencí národní nebo regionální výzkumné a inovační strategie
pro inteligentní specializaci v souladu s dobře fungujícími vnitrostátními nebo regionálními systémy VaV
a inovací. Jednotlivé regiony by dále měly vyčlenit určitý podíl prostředků z Evropského fondu pro
regionální rozvoj na 4 investiční priority, které se týkají posílení výzkumu, technologického rozvoje a
zejména podpůrné subjekty zabývající se podporou podnikání (Czechinvest, hospodářské komory apod.)
na zpracování se podílela také Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Technologické inovační centrum s.r.o., Krajská
hospodářská komora Zlínského kraje, společnost JVM-RPIC spol. s r. o. a Regionální rozvojová agentura Východní
Morava; zároveň byly využity zkušenosti ze zahraničí (britská poradenská společnost PERA, region Piemonte
z Itálie, Technologické parky regionu Castilla y León a konzultační společnost Infyde ze Španělska)
3 možnost financování nástrojů podpory inovací z prostředků Zlínského kraje je mnohonásobně nižší než možnost
využití vhodných dotačních zdrojů EU anebo ČR.
1
2

3

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE ZLÍNSKÉHO
KRAJE 2013 – 2020 (finální, schválená aktualizace 2015)
inovací, zlepšení přístupu, využití a kvality informačních a komunikačních technologií, zvýšení
konkurenceschopnosti MSP a podpory přechodu na nízkouhlíkové hospodářství ve všech odvětvích.
V méně rozvinutých regionech (kam patří také Zlínský kraj) má být dle Nařízení EU o Evropském fondu
pro regionální rozvoj vyčleněno na tyto 3 priority nejméně 50 % celkových prostředků z tohoto fondu4.
Proto je pro Zlínský kraj důležité mít zpracovanou RIS, která bude jasně definovat priority, do nichž má
podpora inovací směřovat. Zároveň je nutné, aby RIS Zlínského kraje byla v souladu s Národní strategií
inteligentní specializace (včetně krajské přílohy za Zlínský kraj) a dalšími dokumenty na evropské,
národní i krajské úrovni, které jsou uvedeny níže.
Oblast inovací a jejich podpora tvoří také jednu ze sedmi stěžejních iniciativ definovaných ve Strategii
Evropa 2020. Tato iniciativa nazvaná Inovace v Unii (také Unie inovací) usiluje o posilování znalostí a
inovací jako stimulů budoucího růstu EU. Své záměry EK definuje na úrovni EU, kde je především
záměrem zlepšit rámcové podmínky pro inovace v podnicích (ochrana duševního vlastnictví, dostupnost
kapitálu, atd.), ale také na vnitrostátní úrovni členských států, kde je prioritou posílení spolupráce mezi
univerzitami, výzkumnými subjekty a podniky. Dále je kladen důraz na investice do znalostí, mimo jiné
používáním daňových pobídek. Ve spolupráci s EIB, EIF a soukromým sektorem je počítáno
s vytvořením nových finančních nástrojů na podporu většího soukromého investování do VaV.
ČR reaguje na Strategii Evropa 2020 a její výzvy ke zvýšení konkurenceschopnosti, Strategií
mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020,
která byla zpracovaná v roce 2011. Dokument sleduje ambiciózní cíl zařadit do roku 2020 Českou
republiku mezi 20 nejvíce konkurenceschopných zemí světa. Strategie posuzuje konkurenceschopnost
v devíti pilířích a inovace jsou zde chápány jako základní zdroj prosperity ČR
v budoucnu. Pilíř Inovace definuje základní problémy, mezi které v oblasti inovací na úrovni podniků
patří zejména zlepšení transferu znalostí mezi podnikovým a VaV sektorem a zefektivnění
institucionálního systému podpory inovací.
Prioritou je zacílení veřejné podpory podnikání a výzkumu přednostně na identifikované klíčové
technologické oblasti, které budou stanoveny na základě inovačního potenciálu podnikové sféry v ČR.
S tím souvisí vytvoření funkčního systému pro efektivní řízení a koordinaci rozvojových politik
a nástrojů podpory inovačního podnikání a VaV.
V kontextu Strategie Evropa 2020 dalších dokumentů na úrovni EU, které představily koncept růstu
založeného na inteligentní specializaci regionů, byla Vládou ČR v prosinci 2014 schválena Národní
Strategie inteligentní specializace (RIS3)5, jejíž existence je zároveň předběžnou podmínkou, která musí
být splněna pro čerpání prostředků na podporu VaVaI v připravovaném Operačním programu Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) a Operačním programu Výzkum, vývoj, vzdělávání (OP
VVV). Účelem RIS3 je efektivní zacílení finančních prostředků (evropských, národních, krajských a
soukromých) na aktivity vedoucí k posílení inovační kapacity a do prioritně vytyčených perspektivních
oblastí s cílem plně využít znalostní potenciál ČR na národní i krajské úrovni. Regionální dimenze
dokumentu je dána zpracováním krajských příloh, které jsou součástí dokumentu, a také účastí
krajských RIS3 manažerů6 na zpracování a budoucí implementaci této strategie. Na národní úrovni i na
úrovni krajů byly v dokumentu definovány priority (tzv. klíčové oblasti změn) horizontálně podporující
dobudování národního i regionálních inovačních systémů. Kromě toho byly také identifikovány tzv.
vertikální „domény specializace, tj. oblasti s nejvyšším inovačním potenciálem, kam by měly být prioritně
koncentrovány podpůrné prostředky s očekáváním výrazného dopadu na konkurenceschopnost
ekonomiky v jednotlivých krajích i celé ČR. Více o aplikaci konceptu inteligentní specializace je uvedeno
v kapitolách 1.4 a 3.4 tohoto dokumentu.
uvedeno v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013, o Evropském
fondu pro regionální rozvoj, o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o
zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006.
5 zkratka RIS3 vychází z anglického termínu Research and Innovation Smart Specialization Strategy
6 a skrze ně také účastí zainteresovaných firem a VaV pracovišť z jednotlivých regionů
4
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Na výše uvedenou Strategii mezinárodní konkurenceschopnosti také navazuje Národní inovační
strategie České republiky 2012 – 2020 (NIS)7, jejímž globálním cílem je posílení významu inovací a
využívání špičkových technologií jako zdroje konkurenceschopnosti ČR. Toho může být dosaženo
pouze za předpokladu, že dojde ke zvýšení počtu a podílu firem, které aktivně usilují o růst svého
významu na trzích a zakládají svoji konkurenční výhodu na vlastních inovacích. Podpora inovační
aktivity firem se soustředí na zvyšování poptávky firem po inovacích, synergie působení soukromých a
veřejných finančních prostředků a zlepšování podmínek, které ovlivňují způsoby, jimiž firmy zdroje
externího prostředí využívají. Směřuje však také ke vzniku nových firem, založených na inovacích.
Jedná se především o taková opatření, která se týkají podpory spolupráce VaV s podniky. Na národní
úrovni můžeme mezi vhodné nástroje takovéto podpory zařadit využívání daňových nástrojů podpory
spolupráce veřejného a soukromého sektoru ve VaV (např. odečitatelné položky na VaV nakupovaný
podniky u vysokých škol a veřejných výzkumných institucí). NIS upozorňuje na potřebu rozvoje kvality
nabízených služeb podnikatelských inkubátorů, vědecko-technologických parků, inovačních center
apod. To klade nároky na kvalitu inovačních strategií na regionální úrovni, i na úrovni subjektů
inovační infrastruktury.
Důležité jsou také nástroje financování ve formě kapitálových vstupů soukromých investorů (investice
business angels či rizikový kapitál). Na regionální úrovni se může jednat o podporu aktivního
zprostředkování kontaktů a podporu vzdělávání a šíření dobré praxe v oblasti nastavení a využívání
finančních nástrojů podpory inovačního podnikání.
Ukazuje se, že pozornost je vhodné věnovat firmám v tzv. science-based oborech – ve vazbě
na rozvíjené VaV kapacity v regionu, ve Zlínském kraji zejména na UTB ve Zlíně. Význam pro rozvoj
inovačního podnikání má taktéž spolupráce a vytváření vazeb mezi firmami za účelem zvyšování jejich
konkurenční výhody založené na inovacích, např. prostřednictvím klastrů. Tato spolupráce
je důležitá i proto, že dále stimuluje poptávku po spolupráci firem s výzkumnými institucemi. Dalšími
směry podpory inovací, především na národní úrovni, jsou kroky k internacionalizaci inovačních aktivit.
Dalším relevantním dokumentem, který sice řeší primárně problematiku podpory VaV, avšak věnuje se
i inovacím na úrovni podniků (především z pohledu aplikace výsledků VaV v praxi), je Národní politika
výzkumu, vývoje a inovací na léta 2009 – 2015 (NP VaVaI). Mezi konkrétní opatření,
která je vhodné realizovat na regionální úrovni, lze zařadit podporu zakládání spin-off firem, podporu
center transferu technologií nebo podporu výstavby a rozvoje infrastruktury pro VaV s vazbou
na podnikovou sféru nebo podporu projektů pokrývajících celý cyklus výzkum – vývoj – inovace, v rámci
kterých budou společně působit výzkumné organizace a podniky. Jako další z vhodných nástrojů je
uváděna podpora vzniku technologických platforem, do kterých by měly být zapojeny výzkumné
organizace (včetně VŠ), podniky a podnikatelské svazy, zástupci veřejné správy, finanční
zprostředkovatelé a další aktéři.
Na národní úrovni existuje řada dalších dokumentů, kde je problematika inovací pojímána jako dílčí
oblast v rámci širšího zaměření dokumentu a dílčí témata mají vazbu na RIS Zlínského kraje.
Např. každoročně zpracovávaný Národní program reforem, který představuje příspěvek České
republiky k plnění cílů Strategie Evropa 2020, které si stanovily státy EU nad rámec unijních
kompetencí v oblasti dobrovolné koordinace hospodářských politik. Národní program reforem 2015
definuje stejně jako programy reforem v předchozích letech cíle k podpoře růstu založeného na
výzkumu a inovacích. Mezi tyto cíle zahrnuje rozvoj podmínek pro excelentní výzkum, rozvoj spolupráce
mezi podnikovou sférou a VaV organizacemi, rozvoj inovačního podnikání a rozvoj startupů a kosmické
aktivity.
V oblasti vzdělávání je dále zpracován Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné,
vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2011
– 2015, který má vazbu na podporu inovací především z pohledu spolupráce VŠ s praxí, a to v oblastech
podpory vstupu VŠ do vědeckotechnologických parků, budování center transferu technologií,
7

schválena usnesením Vlády ČR č. 714 ze dne 27. září 2011
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podnikatelských inkubátorů, tvorby studijních programů s ohledem na požadavky inovačních firem,
tvorby podmínek pro zakládání spin-off firem, podpory stáží a praxí studentů a pracovníků vysokých
škol v podnicích, zapojení odborníků z praxe do výuky, přípravy strategických záměrů vysokých škol, a
také oblastí výzkumu a vývoje.
V prosinci 2012 byla schválena Koncepce podpory malých a středních podnikatelů (Koncepce
MSP 2014+). Tato koncepce má vytipovány strategické priority týkající se rozvoje podnikání založeného
na výzkumu, vývoji a inovací, stejně tak podpory podnikatelské a inovační infrastruktury. RIS Zlínského
kraje se sice neorientuje pouze na malé a střední podnikatele (MSP), avšak vzhledem ke specifickému
postavení a potřebám MSP je vhodné některé podpůrné nástroje pro inovace ve Zlínském kraji cílit na
tuto skupinu.
Z hlediska financování je nutné také sledovat vazby RIS Zlínského kraje na operační programy
pro období 2014 – 2020, zpracované na národní (příp. regionální) úrovni v ČR k využití prostředků
strukturálních fondů. V kapitole 3.2 jsou popsány možnosti v rámci prioritních os a specifických cílů
připravovaných OP8, které by měly být relevantní pro financování projektů směřujících k naplnění RIS
Zlínského kraje.

1.2 Vazba RIS Zlínského kraje na dokumenty na regionální úrovni
Region Zlínského kraje v porovnání s dalšími regiony ČR rozhodně nepředstavuje významné centrum
VaV a inovačního potenciálu. V některých oborech (zejména tradičních průmyslových) je však firmami
realizována celá řada rozvojových projektů postavených na inovacích. Také je budována významná
infrastruktura pro aplikovaný výzkum, což zvyšuje inovační potenciál regionu, který je však třeba dále
rozvíjet v souladu s definovanou vizí tohoto dokumentu. RIS Zlínského kraje je provázán s komplexní
Strategií rozvoje Zlínského kraje 2009 – 2020 (SRZK 2009 – 2020), jejímž cílem je definovat scénář
přiblížení či dosažení regionu průměrné hospodářské úrovně Evropské unie a to napříč všemi oblastmi.
V oblasti věnované inovacím a VaV dokument upozorňuje zejména na chybějící vzájemnou koordinaci
činnosti rozsáhlého počtu podpůrných subjektů pro podnikatele ve Zlínském kraji, což nepřináší
požadované synergické efekty plynoucí ze spolupráce, snižuje efektivitu poskytovaných služeb a může
působit nepřehledným dojmem vůči podnikatelům.
Dále jsou v tomto dokumentu v širších souvislostech definovány 3 cíle (aplikace a sdílení výsledků VaV
v inovativních podnicích, funkční podpůrná infrastruktura pro podnikatele a udržitelná výkonnost
podniků), ve vazbě na priority dokumentu RIS. Naplnění RIS Zlínského kraje přispěje také k naplnění
SRZK 2009 – 2020.
To samé platí také pro střednědobý Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje (PRÚOZK),
který rozpracovává v 3-4 letých cyklech výše uvedený SRZK. Aktuálně platným dokumentem je
PRÚOZK 2013 – 2016, při přípravě PRÚOZK 2017 – 2020 bude brán zřetel na aktualizaci RIS Zlínského
kraje z roku 2015.
Dalším strategickým dokumentem, který musí být při přípravě RIS Zlínského kraje reflektován,
je z hlediska možností spolupráce firem a škol (zejména středních) Dlouhodobý záměr vzdělávání
a rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje z roku 2012, který se zabývá vývojem a budoucností
regionálního školství ve Zlínském kraji. Vazba na RIS souvisí zejména s uplatnitelností absolventů škol
v inovačních firmách v regionu, což znamená reagovat nabídkou oborů vzdělávání na požadavky těchto
firem. Důraz je kladen také na podporu celoživotního vzdělávání dospělých.
Při řešení aktuální nepříznivé situace v oblasti zaměstnanosti ve Zlínském kraji byla také v roce 2015
zpracována Koncepce zaměstnanosti, jejímž účelem bylo zanalyzovat situaci a navrhnout kroky, které
může Zlínský kraj učinit k vyšší a efektivnější podpoře zaměstnanosti v regionu. Klíčová pro naplnění
této koncepce je spolupráce s významnými aktéry trhu práce, což jsou ve vazbě na RIS Zlínského kraje
8
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zejména inovující firmy a podpůrné organizace, napomáhající rozvíjet jejich podnikání. Témata RIS
Zlínského kraje a Koncepce zaměstnanosti se prolínají a vzájemně doplňují, přičemž realizace
konkrétních aktivit v akčních plánech RIS přispívá (výrazně či okrajově) také k naplnění Koncepce
zaměstnanosti.

1.3 Vymezení inovací pro potřeby dokumentu RIS
Při chápání inovací vycházíme z definice užívané bývalým Ministerstvem obchodu a průmyslu Velké
Británie, která chápe inovaci jako úspěšné využívání nových myšlenek. Pod slovem „úspěšné“
chápeme myšlenky uplatnitelné na trhu, v souladu s vymezením inovace v Národní RIS3, která ji
definuje jako změnu, která přináší hodnotu zákazníkům, za kterou jsou ochotni zaplatit9. Klíčovou
roli u obou výše uvedených definic hrají podnikatelé, u nichž úspěšné využití nových myšlenek vede ke
zvýšení tržeb za výrobky a služby, což zvyšuje nejen jejich konkurenceschopnost, ale šířeji také
konkurenceschopnost podnikatelského sektoru i regionu, v němž působí. Inovace v podnikatelském
sektoru, vedoucí ke zvýšení tržeb a příjmů za výrobky a služby, jsou schematicky znázorněny
následujícím způsobem:

Zvýšení tržeb a příjmů
za výrobky a služby

zavádění
nových metod
řízení

zavádění
nových výrobků
a služeb

vývoj nových
výrobků

nové trhy

zavádění
nových
technologií

nákup licence
atd.

nové
technologie

restrukturalizace
výroby

S tímto schématem souvisí obvyklé statistické vymezení inovací v podnikatelském sektoru na inovace
technické (produktové – nové výrobky a služby na základě vlastního vývoje či nakoupené licence atd.,
procesní – nové technologie, restrukturalizace výroby) a netechnické (organizační – nové metody
řízení, marketingové – nové trhy, nové prodejní kanály). Při definování cílů, opatření a aktivit podpory
inovací v rámci RIS Zlínského kraje vycházíme z tohoto vymezení a podpora inovací je zaměřena
komplexně na podporu schopnosti firem inovovat ve smyslu výše uvedených informací.

1.4 Vymezení inteligentní specializace v podmínkách Zlínského kraje
Evropská komise představila v březnu 2012 nový přístup k tvorbě inovačních strategií, definovaný
v dokumentu „Guide to Research and Innovation Strategies for Smart Specialization“. Jedná
se o přístup „inteligentní specializace“ jednotlivých regionů, který je postaven na podpoře vybraných
„klíčových umožňujících technologií“ (KET – Key Enabling Technologies). Tyto KET byly identifikovány
uvedeno v Národní RIS3 (verze z 2. 10. 2014) na str. 25, s odkazem na zdroje, odkud je čerpána tato definice
(např. Christensen, 1997; Tidd a kol., 2005)
9
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jako zdroje růstu podnikatelského sektoru a možné konkurenční výhody regionu. Mezi KET patří
dle definice Evropské komise 6 oblastí – mikro/nanoelektronika, fotonika, nanotechnologie,
průmyslové biotechnologie, pokročilé (vyspělé) materiály a pokročilé průmyslové systémy.
Každý region by se měl zaměřit pouze na ty oblasti, pro které má potenciál a zároveň se očekává
pro jednotlivé regiony specifické, konkrétněji definované zaměření.
V ČR byl tento koncept uchopen na národní úrovni zpracováním Národní RIS3, obsahující krajské
přílohy za jednotlivé kraje ČR10. Pro Zlínský kraj příprava regionální přílohy Národní RIS3 znamenala
potřebu vymezit domény specializace Zlínského kraje a nově navrhnout strukturu horizontálních priorit
a cílů.
Nově navržené horizontální (průřezové) priority a cíle vychází ze stávající RIS Zlínského kraje, pouze
byly rozšířeny a zpřesněny na základě nových informací, rozšíření záběru RIS3 a diskusí s představiteli
klíčových inovačních firem v regionu. Při následných diskusích se zpracovatelem Národní RIS3 byly
dopracovány do struktury priorit (klíčových oblastí změn), strategických a specifických cílů, která se
odlišuje od struktury prioritních os, cílů a opatření RIS Zlínského kraje schválené v březnu 2013,
nicméně obsahově je z velké části shodná a stávající RIS Zlínského kraje doplňuje a zpřesňuje.
Kromě horizontálních priorit a cílů, které jdou průřezově napříč obory podnikatelské činnosti, byly nově
navrženy ve Zlínském kraji tzv. „domény specializace“, které představují výrazný inovační potenciál
Zlínského kraje. Toto navržení bylo provedeno ze strany zpracovatelů krajské přílohy Národní RIS3 a
RIS Zlínského kraje11 a poté diskutováno a připomínkováno s představiteli klíčových inovačních firem a
VaV pracovišť v regionu. Po připomínkování nejen navržených domén specializace, ale celé krajské
přílohy ze strany firem, VaV institucí a podpůrných subjektů v období březen – duben 2014 byla
dopracována finální verze krajské přílohy Národní RIS3, která byla schválena 23. 4. 2014 Řídícím
výborem RIS a poté Radou a Zastupitelstvem Zlínského kraje (29. 5. a 18. 6. 2014). Aktualizací RIS
Zlínského kraje v říjnu 2014 je zajištěn plný soulad RIS Zlínského kraje 2013 – 2020 s krajskou přílohou
Národní RIS3.

Domény specializace Zlínského kraje jsou v krajské příloze Národní RIS3 vymezeny následovně:
A) INOVATIVNÍ APLIKACE POLYMERŮ


jedná se o aplikaci polymerů v celé řadě odvětví, která se bude vyznačovat zejména některou
z níže uvedených charakteristik:
o nové materiály na bázi polymerů (včetně aplikace nano, biotechnologií, sdružené materiály,
kompozity),
o aditivace aktivních látek se specifickými účinky (jako např. senzorickými, mikrobiálními,
nanočásticemi apod.)
o povrchové úpravy a povlaky
o inovace a snižování energetické náročnosti zpracovatelských procesů a výrobků
o design s přidanou hodnotou pro uživatele
o uživatelská bezpečnost:
 funkčnost materiálů a výrobků,
 zdravotní a hygienická nezávadnost,
o eko-inovace – snížení vlivů materiálů a produktů na životní prostředí (např. nové recyklační
technologie)
o inovace vstupních surovin pro výrobu, nové konstrukce výrobků s vyšším obsahem recyklátů

krajská příloha Národní RIS3 za Zlínský kraj je také přílohou RIS Zlínského kraje.
krajský RIS3 manažer ve spolupráci s pracovníky Technologického inovačního centra s.r.o. a odboru
strategického rozvoje Krajského úřadu Zlínského kraje
10
11
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B) INOVACE V KONSTRUKČNÍCH ČINNOSTECH


jedná se o konstrukční činnosti v celé řadě odvětví (důraz na letectví a strojírenství), která se
budou vyznačovat zejména některou z níže uvedených charakteristik:
o nové a výrazně inovované technologie, postupy a konstrukční řešení, integrální konstrukce
o nové materiály a povrchové úpravy zlepšující vlastnosti konstrukcí
o využití nových a inovovaných surovin a inovace procesů jejich zpracování
o inovace a snižování energetické náročnosti zpracovatelských procesů
o design s přidanou hodnotou a komfortem pro uživatele
o zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti produktů
o energeticky úspornější produkty a nižší zátěž produktů na životní prostředí
o design pokročilých polovodičových součástek

C) INTELIGENTNÍ A ÚSPORNÉ ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY


jedná se o konstrukci a programování elektronických systémů (automatické systémy řízení)
s uplatněním v celé řadě odvětví, které se budou vyznačovat zejména některou z níže uvedených
charakteristik:
o inteligentní konstrukční či ICT řešení, inteligentní instalace
o design s přidanou hodnotou pro uživatele
o důraz na komfort a uživatelskou přístupnost, s důrazem na znevýhodněné skupiny obyvatel
– asistivní technologie (sociálně přívětivé a komunikativní ICT řešení)
o bezpečné a spolehlivé konstrukční či ICT řešení
 zabezpečení dat HW i SW proti vnějším zásahům
 bezpečnost z pohledu uživatele – bezpečný provoz i spolehlivá funkčnost
zabezpečovacích i řídicích systémů
o energeticky úsporné řešení
o měřící systémy pro avioniku
o specifické softwarové aplikace (EMBEDDED software)
o specifické mezioborové aplikace elektroniky (např. aktivní folie)
o pokročilé polovodičové materiály a součástky

Níže v tabulce č. 1 uvádíme z Národní RIS3 12 převzatou a šířeji pojatou tzv. „matici inovačních a
výzkumných potřeb inteligentní specializace – znalostní domény vs. aplikační odvětví“. Z ní je patrné,
že domény specializace pro Zlínský kraj se obsahově překrývají s šířeji vymezenými znalostními
doménami na úrovni ČR. Z hlediska klíčových aplikačních odvětví se obsah krajských domén
specializace „B) Inovace v konstrukčních činnostech“ a „C) Inteligentní a úsporné elektronické systémy“
váže zejména na definovaná klíčová odvětví na národní úrovni (výroba dopravních prostředků,
strojírenství, elektronika a elektrotechnika, IT služby a software), zatímco doména „A) Inovativní
aplikace polymerů“ se váže zejména na gumárenství a plastikářství, které bylo v Národní RIS3
identifikováno jako regionálně specifická inteligentní specializace pro Zlínský kraj.

12

Jde o verzi Národní RIS3 schválenou usnesením Vlády č. 1028 ze dne 8. 12. 2014.
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Tab. 1 - Matice inovačních a výzkumných potřeb inteligentní specializace – znalostní domény
vs. aplikační odvětví
Klíčová odvětví aplikací a aplikační témata národní

Textil

Média

Gumárenství, plastikářství

Sklářství, keramika

Chemie a chemický průmysl

Přírodní zdroje, udržitelné
zemědělství a potravinová bezpečnost
a dostatečnost

Léčiva a zdravotnické prostředky a
metody pro zdravé stárnutí

Udržitelná a bezpečná výroba a
distribuce el. energie

IT služby, software a IT bezpečnost

Úsporná řešení v elektronice a
elektrotechnice

Pokročilé a úsporné strojírenství a
automatizace

Výroba dopravních prostředků,
udržitelnost a bezpečnost dopravy

Generické znalostní domény (KETs + netechnologické
domény)

Klíčová odvětví aplikací
znalostí - regionální13

Pokročilé materiály
Nanotechnologie
Mikro a nanoelektronika
Pokročilé výrobní
technologie
Fotonika
Průmyslové
biotechnologie
Znalosti pro digitální
ekonomiku14, kulturní a
kreativní průmysl15
Společenskovědní
znalosti pro netechnické
inovace

Jedná se o odvětví aplikací, která se odlišují od priorit definovaných z národní úrovně a současně jsou alespoň
jedním krajem identifikovány jako oblast jeho inteligentní specializace.
14 Jedná se o znalosti v oblasti IT pro nová média, nakladatelství a média, zpracování a práci s digitálním obsahem,
a pro audiovizuální tvorbu.
15 Jedná se o znalosti v oblasti užitého a průmyslového designu, vizuálních a múzických umění a znalosti a
dovednosti v oblasti tradiční i moderní živé kultury s využitím v kulturních průmyslech.
13
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2. VIZE, CÍLE A STRATEGIE PRO ROZVOJ INOVAČNÍHO PROSTŘEDÍ
ZLÍNSKÉHO KRAJE
V první RIS Zlínského kraje, schválené v roce 2008, byla definována široká vize, k jejímuž naplnění mají
směřovat priority, cíle a konkrétní aktivity. Vize hovoří o tom, že ve Zlínském kraji existuje potenciál pro
rozvoj inovačního prostředí. Tento potenciál bude dále rozvíjen s cílem vytvořit ze Zlínského kraje
atraktivní lokalitu pro inovující podniky. Zlínský kraj bude mít vybudované kvalitní inovační, VaV a
poradenské zázemí a nastaveny vazby mezi nimi. Na území Zlínského kraje bude vychovávána kvalitní
pracovní síla ve struktuře, která odpovídá požadavkům trhu. Cíleně budou podporovány inovační aktivity
a spolupráce mezi vědeckovýzkumným a privátním sektorem. To vše s cílem podpory ekonomického
růstu ve Zlínském kraji.
Tato vize je stále aktuální pro období do roku 2020, byla však upravena do formy, která stručně vystihuje
směřování toho, co je dále v RIS Zlínského kraje popisováno:

Vize: Zlínský kraj – konkurenceschopný region, otevřený inovacím a spolupráci.
Naplnění této vize je ovlivněno velkou řadou faktorů a RIS Zlínského kraje může pouze přispět svými
aktivitami 16 k pozitivním trendům, které jsou sledovány a vyhodnocovány pomocí kontextových
ukazatelů uvedených v kap. 3.3 tohoto dokumentu.
RIS Zlínského kraje se nezabývá primárně přímou podporou konkrétních inovačních projektů firem17
ve Zlínském kraji, ale systémovými nástroji, které vytváří prostředí usnadňující realizaci těchto projektů
a spolupráci firem – nejen mezi sebou v rámci oborových či mezioborových uskupení, ale také se
vzdělávacími či vědeckovýzkumnými institucemi a podpůrnými subjekty. Tato spolupráce se týká
lidských zdrojů pro inovace (zejména technické profese), VaV aktivit směřujících k inovacím i přípravy
a úspěšné realizace projektů firem v oblasti inovací (nejen s využitím veřejné podpory či rizikového
kapitálu). Pozornost je věnována začínajícím firmám jako realizátorům komercionalizace VaV výstupů
či nositelům nových, kreativních myšlenek. Podporována je také publicita významných inovačních aktivit
firem ve Zlínském kraji.
Pro období let 2013 – 2020 jsou (po aktualizaci dokumentu v roce 2015) definovány následující prioritní
osy a cíle, směřující k podpoře inovačního podnikání ve Zlínském kraji:
Prioritní osa A:
Kvalifikované lidské zdroje pro potřeby VaVaI
Strategický cíl A.1. – Zajistit kvalifikované pracovníky pro potřeby VaVaI

Prioritní osa B:
Zvýšení inovační výkonnosti firem
Strategický cíl B.1. – Zvýšení počtu inovací ve firmách

Prioritní osa C:
Zvýšení počtu nových podnikatelských záměrů
Strategický cíl C.1. – Zvýšit počet osob zahajujících vlastní podnikání

Jde o aktivity realizované v rámci Akčních plánů, naplňujících RIS Zlínského kraje i krajskou přílohu Národní
RIS3 za Zlínský kraj.
17 Přímá podpora konkrétních projektů firem je v rámci RIS realizována např. inovačními vouchery i některými
dalšími nástroji, ale cílem není primárně podpořit daný konkrétní projekt, ale obecně spolupráci, inovační prostředí
a počet inovací realizovaných v regionu.
16
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Prioritní osy a strategické cíle jsou dále rozepsány do specifických cílů. Schematicky je struktura
dokumentu se třemi prioritními osami, třemi strategickými cíli a dvanácti specifickými cíli znázorněna
následujícím způsobem:

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

Prioritní osa A:
Kvalifikované lidské
zdroje pro potřeby
VaVaI

Str. cíl A.1. – Zajistit
kvalifikované
pracovníky pro potřeby
VaVaI

Spec. cíl A.1.2. Sbližovat potřeby firem v oblasti
lidských zdrojů s nabídkou škol
Spec. cíl A.1.3. Rozvíjet nadané a talentované
jedince v oblasti technické a přírodovědecké
Spec. cíl A.1.4 Zajistit příchod a udržení
kvalifikovaných pracovníků v oblasti VaVaI
Spec. cíl B.1.1. Iniciovat realizaci VaVaI projektů
firem, obor. a meziobor. uskupení

Prioritní osa B:
Zvýšení inovační
výkonnosti firem

Str. cíl B.1. – Zvýšení
počtu inovací ve
firmách

Spec. cíl B.1.2. Zvýšit povědomí a zájem firem o
inovace
Spec. cíl B.1.3. Zvýšit dostupnost externích VaV
kapacit pro inovace firem
Spec. cíl B.1.4. Zvýšit netechn. kompetence firem
pro uplatnění inovací na trhu
Spec. cíl B.1.5. Rozšířit/modernizovat kapacity pro
realizaci konkrétních VaVaI aktivit v regionu

Prioritní osa C:
Zvýšení počtu
nových
podnikatelských
záměrů

Spec. cíl C.1.1. Zvýšit zájem a povědomí o
podnikání

Str. cíl C.1. - Zvýšit počet
osob zahajujících vlastní
podnikání

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

V následující části této kapitoly je uveden stručný popis prioritních os a strategických cílů,
s podrobnějším popisem jejich jednotlivých specifických cílů.
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Prioritní osa A: Kvalifikované lidské zdroje pro potřeby VaVaI
Pro rozvoj podnikatelského sektoru a směřování firem k inovacím jsou kvalifikovaní lidé klíčovým
předpokladem. Proto je první z prioritních os zaměřena na přípravu lidských zdrojů ve vazbě
na potřeby firem. Problematická je zejména aktuální situace ve vzdělávací soustavě, kdy na jedné
straně je pro firmy obtížné nalézt mezi absolventy budoucí kvalifikované zaměstnance s odpovídajícími
znalostmi, na druhé straně je zde celá řada obtížně uplatnitelných absolventů různých stupňů škol. Také
problémy zániku učňovského školství a nízké atraktivity technického vzdělávání na všech úrovních
sekundárního i terciárního vzdělávání prohlubují nerovnováhu na trhu práce a komplikují firmám jejich
rozvoj, místo aby k němu přispívaly.

Strategický cíl A.1 – Zajistit kvalifikované pracovníky pro potřeby VaVaI
Z hlediska inovačního směřování je nutné, aby firmy (i jejich VaV partneři) disponovaly odborně
zdatnými pracovníky v oblasti běžných činností fungování firmy (či VaV pracoviště) i v oblasti vývoje či
zavádění nových produktů a procesů. Nejedná se pouze o typické vývojové pracovníky (vysokoškolsky
vzdělané odborníky), důležití jsou také technicky vzdělaní a manuálně zruční absolventi středních škol,
kteří jsou schopni efektivně aplikovat ve firmách nové postupy a přispívat k úspěšnému procesu
zavádění inovací.
Současnými a budoucími žáky a studenty (a jejich rodiči) je v současnosti poptáváno vzdělávání, které
v mnoha případech neodpovídá aktuálním potřebám trhu práce. Zároveň také kapacity středních a
vysokých škol jsou ve velké míře orientovány dle této poptávky, bez vazby na reálnou uplatnitelnost
absolventů jednotlivých oborů. Nízká znalost možností uplatnění ze strany rodičů a budoucích žáků či
studentů i celospolečenské vnímání prestiže různých oborů prohlubují současné a budoucí problémy
trhu práce.
Pro zajištění dostupnosti kvalifikovaných lidských zdrojů pro firmy (čerstvých absolventů i stávajících
pracovníků rozšiřujících si znalosti formou celoživotního vzdělávání) i ve VaV institucích v regionu jsou
definovány 4 specifické cíle, směřující ke zvýšení zájmu žáků (dětí a jejich rodičů) o studium technických
a přírodovědeckých oborů, sbližování potřeb firem v oblasti lidských zdrojů s nabídkou škol, rozvoji
nadaných a talentovaných jedinců v oblasti technické a přírodovědecké a také k zajištění příchodu a
udržení kvalifikovaných pracovníků v oblasti VaVaI do Zlínského kraje odjinud. Pro naplnění těchto cílů
je nutné nastavit systematickou spolupráci mezi vzdělávacími subjekty a firmami (či VaV institucemi) a
zajistit, aby tato spolupráce fungovala v dlouhodobém horizontu, s důrazem na zvýšení uplatnitelnosti
budoucích absolventů škol a spokojenosti inovujících firem s úrovní odborných kompetencí těchto
absolventů. Důraz je kladen zejména na talentované jedince, u nichž by měly být nastaveny nástroje
pomáhající identifikovat a rozvinout talent a zájem žáků v technické a přírodovědecké oblasti. I když je
primární snahou regionu vychovat kvalifikované pracovníky pro potřeby VaVaI ve Zlínském kraji,
v některých specifických případech je žádoucí také podpořit příchod a udržení vysoce kvalifikovaných
pracovníků odjinud, což přispěje k předávání zkušeností, zvýšení prestiže VaV pracovišť (zejména na
UTB ve Zlíně, ale i ve firmách či dalších institucích) a výchově dalších vysoce kvalifikovaných
pracovníků v daných oblastech.

Kompetence a možnosti pro naplnění strategického cíle
Zaměření tohoto cíle je primárně na oblast středního školství, kde Zlínský kraj jako zřizovatel sítě
středních a vyšších odborných škol na svém území může částečně ovlivnit jejich strukturu i formu18. Je
žádoucí motivovat tyto školy k rozvíjení spolupráce s firmami a zároveň motivovat firmy k vyhledávání
spolupráce se středními školami. Kromě motivace je však nutné podpořit komunikaci a další kroky,

I když strukturu a formu středoškolského vzdělávání ovlivňuje spíše poptávka ze strany budoucích žáků a jejich
rodičů, na kterou je nutné reagovat a snažit se ji ovlivnit.
18
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vedoucí ke konkrétním případům spolupráce. Je třeba zmapovat potřeby podnikatelského sektoru a
hledat vhodná řešení na regionální úrovni, zejména v rámci možností Zlínského kraje jako zřizovatele
středních škol, Komise Rady Zlínského kraje pro rozvoj lidských zdrojů, Rady hospodářské a sociální
dohody Zlínského kraje (dále jen „krajské tripartity“) či dalších subjektů a uskupení. Vhodnou platformou
podporující rozvíjení konkrétní spolupráce může být na základě inspirace z Moravskoslezského kraje
např. Pakt zaměstnanosti anebo sektorové dohody.
Důraz je však kladen i na oblast vysokého školství, v regionu reprezentovaného Univerzitou Tomáše
Bati (UTB) ve Zlíně, která má také v rámci jednotlivých fakult a akreditovaných oborů možnost částečně
přizpůsobit vzdělávací strukturu a formu potřebám regionu. Definované opatření a konkrétní aktivity
tohoto cíle, vycházející z definovaných potřeb podnikatelského sektoru, by měly vést k přiblížení UTB
ve Zlíně směrem k podnikatelům. Vycházíme z předpokladu, že UTB ve Zlíně je sice nadregionální
vzdělávací institucí, ale je zde velký prostor pro přiblížení potřebám firem v kraji (praxe studentů
ve firmách, diplomové a bakalářské práce, společné projekty, účast lidí z firem na výuce ve školách).
Opět jde o motivaci a nastavení komunikace, která povede k řešení konkrétních případů spolupráce
a přibližování vzdělávací struktury a formy potřebám regionu.
V navržených specifických cílech níže se kromě středoškolského a vysokoškolského vzdělávání
soustřeďuje pozornost také na základní školy, v reakci na stávající situaci v budoucí profesní orientaci
žáků těchto škol. Je třeba činit takové kroky na straně firem, vzdělávacích institucí, veřejného sektoru
(zejména Zlínského kraje) a dalších relevantních institucí, aby se měnilo pozitivním směrem vnímání
technických profesí ve společnosti. Naplnění cíle zvýšení prestiže technických a přírodovědeckých
oborů je zejména otázkou komunikace a propagace, která musí být postavena na spolupráci
zainteresovaných firem, veřejného sektoru a vzdělávacích institucí, zejména základních škol.
Podporovatelem, případně koordinátorem komunikačních a propagačních aktivit, by měl být Zlínský
kraj, který bude při realizaci spolupracovat se zainteresovanými základními školami a jejich zřizovateli
– obcemi.

Vazba na další rozvojové aktivity (kraje, akademického sektoru, firem atd.)
Vývoj a budoucnost regionálního školství jsou v pravidelných intervalech sledovány v Dlouhodobém
záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje, který zpracovává odbor školství,
mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje. Zde jsou uvedeny strategické směry rozvoje
vzdělávání a vzdělávací soustavy a způsob jejich realizace a podpory. Mezi nimi figurují také oblasti
související s uplatnitelností absolventů škol na trhu práce a celoživotním vzděláváním. Významným
nástrojem podpory jsou v současnosti strukturální fondy EU. Do roku 2015 jde o individuální projekty a
globální granty v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, od roku 2015 se
bude jednat o projekty v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Od roku 2015 se
zároveň rozbíhá příprava tzv. „Krajských akčních plánů vzdělávání“ a „Místních akčních plánů
vzdělávání“, které budou identifikovat klíčové oblasti, do nichž budou prostředky strukturálních fondů
EU směřovat.
Z konkrétních akcí Zlínský kraj od roku 2007 finančně podporuje zájem žáků o studium vybraných
řemesel v odborném školství poskytováním stipendií. Zároveň se také účastnil projektu Krajské
hospodářské komory Zlínského kraje „Řemeslo – návrat ke kořenům“19, na jehož aktivity je vhodné dále
navázat a rozšířit je. Také celá řada významných firem v regionu (např. Slovácké strojírny, Continental
Barum, Kovárna VIVA a další) realizují vlastní vzdělávací či propagační aktivity, s cílem podpory
technického vzdělávání či rozvoje technických dovedností. Tyto aktivity jsou orientovány nejen na žáky
středních škol, ale také na zvyšování zájmu o techniku mezi žáky základních škol, ať již přímo v rámci
výuky na základních školách anebo formou volnočasových aktivit (např. technické kroužky).

Jedná se o projekt, který běžel od ledna 2010 do února 2012 a byl mimo jiné zaměřený na cílenou propagaci
vybraných profesí (více na www.remeslazk.cz).
19
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V oblasti přiblížení vysokého školství potřebám trhu práce realizuje UTB ve Zlíně v souladu se svým
Dlouhodobým záměrem rozvojové projekty, z nichž některé jsou popsané v tomto dokumentu. Zároveň
jsou realizovány individuální aktivity firem a jejich sdružení, směřující k partnerství se školami na všech
stupních vzdělávací soustavy.
Významnou roli v této oblasti hraje také Vláda ČR, která schválila v lednu 2013 „Nová opatření na
podporu odborného vzdělávání“ na období let 2013 – 2016. Kromě toho v roce 2015 realizuje kampaň
„Rok průmyslu a technického vzdělávání“ se snahou zvýšit zájem o technické obory a upravit systém
vzdělávání směrem k podpoře technických oborů. Konkrétní úkoly vládou schválených opatření či
kampaně realizují příslušná ministerstva, zejména Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
(„MŠMT“). To např. realizuje od prosince 2012 významný projekt „Pospolu – Podpora spolupráce škol
a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi“, kterého se účastní 5 středních škol a desítky
firem ze Zlínského kraje20. Tento a několik dalších realizovaných projektů MŠMT, které napomáhají
sbližování firem a škol ve Zlínském kraji, by měly být doplňovány realizací krajských aktivit v rámci níže
popsaných specifických cílů.
Do realizace podpůrných aktivit se prosazováním, přípravou a realizací sektorových dohod na národní
a regionální úrovni angažuje také Svaz průmyslu a dopravy ČR. Důležitou roli v oblasti zajištění
kvalifikovaných lidských zdrojů pro potřeby VaVaI hraje i Národní vzdělávací fond se svými aktivitami
předvídání kvalifikačních potřeb a analýzami trhu práce. Dále také Ministerstvo práce a sociálních věcí
(„MPSV“) a celorepubliková síť úřadů práce, které realizují zejména projekty zaměřené na sbližování
školství potřebám trhu práce a zvyšování uplatnitelnosti absolventů škol. Aktivity realizované výše
uvedenými subjekty budou pravidelně sledovány a snahou Zlínského kraje bude při realizaci RIS zajistit
širokou spolupráci s relevantními partnery a již realizované aktivity vhodně doplňovat a podporovat.
Specifické cíle naplňující strategický cíl A.1. – Zajistit kvalifikované pracovníky pro potřeby
VaVaI:
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

Specifický cíl A.1.1. Zvyšovat zájem o studium technických a přírodovědeckých oborů
Cílem je zajistit výchovu dostatečného počtu budoucích kvalifikovaných pracovníků pro rozvoj VaVaI ve
firmách a VaV institucích ve Zlínském kraji. Pro zvýšení prestiže a přiblížení perspektivy technického
vzdělání je vhodné zejména rodičům dětí a kariérním poradcům komunikovat příběhy úspěšných firem
v regionu, které nabízí zajímavé pracovní příležitosti ve vazbě na technické vzdělání. Pro systémovou
komunikaci je vhodné mít zpracovaný komunikační plán (koncepci komunikace atraktivity technických
oborů), kde budou vytipovány vhodné komunikační kanály, způsob sběru informací a jejich distribuce
směrem k cílovým skupinám (kromě široké veřejnosti zejména poradci pro volbu povolání, rodiče, žáci
základních škol).
Dále pro zvýšení zájmu o konkrétní technické profese ze strany dětí mohou napomoci zkušenosti a
zážitky, které získají v rámci školního vyučování i zájmových volnočasových aktivit. V mnoha základních
školách v regionu se však již nevyučuje předmět „pracovní vyučování“, což vyústilo do situace, kdy
školám chybí kapacity (dílny a vyučující) pro tento předmět. V reakci na to napomáhá Zlínský kraj
v období od září 2013 do června 2015 rozvinout spolupráci základních škol se středními školami, kdy

20

více informací o projektu je možné získat na www.nuv.cz/pospolu a na http://www.msmt.cz/file/26384.
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jsou sdíleny odborné dílny na SŠ pro potřeby povinné výuky i volnočasových aktivit žáků ZŠ 21. Tyto
formy spolupráce na výuce „dílen“ i technických kroužků by měly být dále rozvíjeny, nejen za účasti
veřejného, ale také podnikatelského sektoru. Toto se již děje např. formou sponzoringu, soutěží apod.,
čímž firmy napomáhají tyto kroužky zatraktivnit a zkvalitnit. Kromě toho firmy organizují vlastní
popularizační akce jako např. dny otevřených dveří, dny řemesel atd.
V oblasti popularizace výzkumu a techniky je také žádoucí podporovat fungování center kreativity či
realizaci interaktivních výstav apod., které slouží k rozvoji kreativity dětí a studentů.22 Ve Zlínském kraji
od roku 2014 funguje pro žáky ZŠ a SŠ např. Experimentárium vybudované na Střední průmyslové
škole Otrokovice23. Záměrů v kraji vybudovat obdobné interaktivní expozice pro veřejnost je však více.
Vhodné je napomoci rozvíjet fungování všech relevantních subjektů, které provozují či zamýšlí
vybudovat tato centra či expozice nebo organizují návštěvy do obdobných zařízení mimo Zlínský kraj.
S tím může souviset i organizace dalších vhodných aktivit jako např. letní školy organizované ve
spolupráci s VaV organizacemi.
Ze strany Zlínského kraje by měly být aktivity firem a dalších subjektů v regionu, přispívající k rozvoji
manuální zručnosti dětí a zvýšení atraktivity technických a přírodovědeckých oborů, zmapovány a
vhodně propagovány. Obecně by zvyšování zájmu o studium technických a přírodovědeckých oborů
mělo být řešeno ve spolupráci všech zainteresovaných subjektů, např. formou pravidelně se scházející
pracovní skupiny, která bude přinášet a realizovat konkrétní náměty.
Očekávané výstupy:
 zpracovaný komunikační plán a systémová komunikace ke zvýšení atraktivity technických a
přírodovědeckých oborů (např. tiskové zprávy, PR články, dny otevřených dveří ve firmách apod.)
 spolupráce ZŠ a SŠ v regionu na výuce technických dovedností
 zmapované aktivity podpory technických dovedností ze strany firem a dalších subjektů, aktivní
propagace těchto aktivit včetně společných projektů
 nabídka kvalitních volnočasových aktivit zaměřených na technické a přírodovědecké profese či
obory (kroužky, letní školy či tábory), zvyšující se zájem dětí o tyto volnočasové aktivity
 vytvoření sítě spolupráce na popularizaci výzkumu a techniky ve Zlínském kraji
Měřitelné ukazatele úspěšnosti realizace opatření:
 podíl a počet žáků nastupujících ke studiu technických a přírodovědeckých oborů na SŠ
z celkového počtu těchto žáků
 podíl a počet absolventů SŠ nastupujících ke studiu technických a přírodovědeckých oborů na VŠ
Zodpovědnost:
 Zlínský kraj – zpracovatel komunikačního plánu, realizátor jednotlivých aktivit komunikace,
realizátor významných krajských projektů spolupráce škol, mapování možnosti podpory
technických dovedností na základních školách v regionu, spolupráce s firmami a jejich uskupeními,
základními školami, médii, spolupráce s obcemi – zřizovateli základních škol
 provozovatelé interaktivních expozic pro žáky a organizátoři technicky a přírodovědecky
orientovaných volnočasových aktivit dětí – realizace a propagace aktivit, vzájemná spolupráce
 TIC, hospodářské komory a další podpůrné instituce – spolupráce s firmami a jejich uskupeními,
mapování podpory technických dovedností ze strany firem

více informací o projektu lze nalézt na http://www.kr-zlinsky.cz/centra-prirodovedneho-a-technickehovzdelavani-pro-moderni-vyuku-zaku-strednich-a-zakladnich-skol-ve-zlinskem-kraji-cl-2556.html
22 inspirované např. pro širokou veřejnost fungujícími centry v Plzni (Techmania Science Center www.techmania.cz), v Liberci (IQ park – www.iqpark.cz), v Ostravě (Svět techniky – www.svet-techniky-ostrava.cz)
nebo v Brně (Vida Science Center – www.vida.cz)
23 www.experimentarium-otrokovice.cz
21
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Specifický cíl A.1.2. Sbližovat potřeby firem v oblasti lidských zdrojů s nabídkou škol
Nesoulad nabídky škol s potřebami firem je označován jako výrazný a velmi diskutovaný problém
z hlediska rozvojových potřeb inovujících firem v regionu. V mnoha případech však nejsou známa
konkrétní data, dokladující závažnost problému a ukazující prioritní kroky k řešení. Proto je třeba na
základě dostupných dat o počtech absolventů jednotlivých oborů středních a vysokých škol24 a dat od
významných zaměstnavatelů v podnikatelském sektoru (včetně dalších zdrojů - např. databáze vedené
na úřadech práce) zmapovat korelaci nabídky absolventů s potřebou pracovních sil ve významných
odvětvích ve Zlínském kraji. Vhodné je také pravidelně analyzovat budoucí požadavky podnikatelského
prostředí nejen na počet, ale také vzdělanostní profil lidských zdrojů. S ohledem na výstupy těchto
analýz budou podrobněji diskutovány otázky vhodné budoucí oborové korelace vzdělávacích kapacit
v regionu se zastoupením oborů ve struktuře regionální ekonomiky i otázky kvality absolventů z hlediska
požadavků inovujících firem v regionu. Pilotní analýza poptávky po technických profesích
v průmyslových firmách ve Zlínském kraji a nabídky oborů středních škol a učilišť ve Zlínském kraji je
zpracovávána na přelomu let 2014/2015. Na národní úrovni se tématem předvídání kvalifikačních
potřeb trhu práce zabývá Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání 25. I když nejsou z národní
úrovně v současnosti zpracována data ukazující specifické potřeby firem ve Zlínském kraji v oblasti
lidských zdrojů, bude Zlínský kraj při analyzování potřeb pracovních sil sledovat budoucí vývoj a výstupy
Národní observatoře zaměstnanosti a vzdělávání a případně spolupracovat na zajištění vhodných
výstupů pro sbližování potřeb firem v oblasti lidských zdrojů s nabídkou škol.
S výstupy analýz by měly být seznámeny relevantní subjekty soukromé i veřejné sféry, které jsou aktivní
v oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů, během cílených schůzek anebo s využitím pravidelně
organizovaných konferencí, jako je např. „Škola ve firmě – firma ve škole“ či obdobných tematických
akcí, za účasti konkrétních středních škol a zainteresovaných firem. Z hlediska systémové komunikace
budou využity internetové portály, které v oblasti školství provozuje Zlínský kraj. V současnosti je
ucelená aktuální nabídka oborů jednotlivých středních škol ve Zlínském kraji zmapována na
internetových stránkách www.zkola.cz a www.burzaskol.cz26. Jako vhodné se v některých regionech
ukazuje také ustavení regionální platformy spolupráce zaměstnavatelů, škol a jejich zřizovatelů a
dalších partnerů ovlivňujících fungování trhu práce (např. formou teritoriálního Paktu zaměstnanosti).
Součástí této platformy může být také tzv. regionální observatoř trhu práce a konkurenceschopnosti,
která zajistí systematické provádění požadovaných analýz.
Kromě zajištění analytických podkladů a platformy diskuse k těmto podkladům je nutné podpořit také
přímo aktivity spolupráce podnikatelského sektoru se vzdělávacími institucemi (konkrétních firem
s konkrétními školami), která bude směřovat k hledání optimálního mixu nabízených vzdělávacích
oborů, reflektujícího dlouhodobé trendy, požadavky praxe na kvalitu (odborná připravenost, jazyková
vybavenost a další charakteristiky popsané např. formou kompetenčních modelů absolventů škol) a
strukturu pracovní síly. Tato spolupráce je navazována většinou zainteresovanými firmami (či jejich
sdruženími) a školami samostatně, Zlínský kraj však bude vyvíjet aktivity k vyšší motivaci středních škol
pro tuto spolupráci a k nastavení systémové komunikace v této oblasti. Žádoucí je dosažení vyšší
participace podnikatelského prostředí nejen z hlediska stáží a praxí žáků středních škol, ale i z hlediska
spolupodílení se na výuce odborných vyučovacích předmětů a nabídky odborných stáží pro
středoškolské pedagogy. Klíčovým předpokladem pro úspěšné uplatnění absolventů na trhu práce je
aktivní přístup absolventů, podpořený vytvořením vhodného prostředí ze strany vzdělávacích subjektů
a podnikatelského sektoru.

pro relevantní analýzu je také třeba získat data o přechodu absolventů sekundárního vzdělávání do terciárního
vzdělávání (z jakých oborů a na které obory míří tito absolventi)
25 informace o Národní observatoři zaměstnanosti a vzdělávání lze nalézt na http://www.nvf.cz/narodni-observator,
kromě toho jsou na www.budoucnostprofesi.cz umístěny informace Národního vzdělávacího fondu týkající se
předvídání budoucnosti profesí
26 tato stránka je primárně určena potenciálním zájemcům o studium na konkrétních středních školách, avšak může
sloužit také jako vhodný zdroj informací pro rozvíjení spolupráce s podnikatelskými subjekty.
24
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Spolupráce směřující ke zvyšování uplatnitelnosti VŠ absolventů (zejména UTB ve Zlíně) v inovačních
firmách v regionu by měla být podpořena posílením komunikace mezi firmami ve Zlínském kraji
se studenty a zástupci VŠ a také vyšší účastí firem na vzdělávacím procesu (stáže a praxe, témata
studentských prací, účast na výuce, workshopy). Studenti by měli znát možnosti pracovního uplatnění
v regionu včetně specifických požadavků firem a zároveň firmy by měly mít možnost si díky spolupráci
s VŠ vytipovat vhodné potenciální zaměstnance. Ze strany VŠ také očekáváme komunikaci s firmami
(např. formou diskusních panelů) ke sladění rozdílných pohledů na vhodný profil absolventů (úzká
specializace vs. široké zaměření s vyšší flexibilitou, avšak povrchnějším záběrem a nižší odborností).
Je vhodné také nastavit programy mobility studentů a akademických pracovníků či společné výchovy
Ph.D. studentů ve spolupráci s firmami. Dále je nutné také více informovat firmy o komunikačních
nástrojích, které jednotlivé VŠ využívají pro zvýšení uplatnitelnosti svých studentů. 27
Z hlediska vysokých škol je navazování spolupráce s firmami také většinou řešeno samostatně,
nicméně pro zvýšení efektivity oboustranného přenosu informací o možnostech spolupráce a zacílení
vhodných firem či nalezení vhodných partnerů na VŠ pro firmy očekáváme aktivní roli ze strany TIC
a dalších podpůrných subjektů (hospodářské komory, Inovační infrastruktura Zlínského kraje, klastry,
Sdružení pro rozvoj Zlínského kraje a další).
Očekávané výstupy:
 regionální platforma spolupráce zaměstnavatelů, škol a jejich zřizovatelů a dalších partnerů
ovlivňujících fungování trhu práce (např. formou Paktu zaměstnanosti), včetně fungování regionální
observatoře trhu práce a konkurenceschopnosti,
 pravidelně zpracovávané analýzy (např. analýza potřeb pracovních sil apod.),
 diskuse nad výstupy zpracované analýzy (se subjekty a uskupeními zabývajícími
se vzděláváním a oblastí lidských zdrojů či s využitím tematických konferencí a obdobných akcí)
 realizace konferencí / kulatých stolů / diskusních panelů a obdobných aktivit mezi konkrétními
školami (středními i vysokými) a zainteresovanými firmami,
 funkční nástroje komunikace mezi firmami a vysokými i středními školami pro odborné praxe, stáže
(žáků, studentů i pedagogů), podílení se odborníků z firem na výuce a slaďování kompetenčních
modelů absolventů SŠ a VŠ s potřebami firem,
 zvyšující se počet nabízených praxí a stáží a zvyšující se počet absolvovaných praxí a stáží žáků
a studentů ve firmách ve Zlínském kraji.
Měřitelné ukazatele úspěšnosti realizace opatření:
 podíl nezaměstnaných absolventů SŠ na celkovém počtu absolventů SŠ ve Zlínském kraji
(kontextový ukazatel),
 počet sledovaných aktivních případů spolupráce škol s firmami v oblasti vzdělávání a praxí žáků a
studentů,
 počet firem, škol a osob zapojených do realizovaných aktivit,
 hodnocení škol dle zaměstnavatelů (spolupráce, úroveň znalostí a dovedností absolventů atd.).
Zodpovědnost:
 Zlínský kraj – iniciace platformy spolupráce a organizace akcí, zpracování analýzy potřeb
pracovních sil a její využití k diskusi s relevantními subjekty, diskuse o navržených aktivitách a
spolupráce při jejich realizaci s Úřadem práce ČR (krajskou pobočkou ve Zlíně) a dalšími partnery
„krajské tripartity“, pravidelná aktualizace nabídky středních škol vůči podnikatelským subjektům,
podpůrné nástroje rozvoje spolupráce středních škol s firmami (web, osobní kontakt), provázání
s aktivitami ministerstev a úřadů práce na celorepublikové úrovni
 TIC – spolupráce s firmami a školami, organizace diskusních panelů (ve vazbě na HR club)
Jako efektivní nástroj, jenž umožňuje a usnadňuje takovou komunikaci, nabízí UTB ve Zlíně vytvořenou sociální
síť pro trh práce – portálové řešení www.kariera.utb.cz. Portál je zaměřen na uplatnitelnost studentů a absolventů
UTB ve Zlíně na trhu práce. V rámci tohoto řešení, které je dále rozvíjeno, byly využity i poznatky a výstupy z jiných
projektů realizovaných a úspěšně dokončených na UTB ve Zlíně, např. Synapse a Perspektiva.
27
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zainteresované střední školy – účast na analýzách a diskusích, zájem o rozvíjení konkrétních
případů spolupráce s firmami (praxe a stáže žáků, stáže pedagogů, účast odborníků z firem na
výuce, slaďování kompetenčních modelů absolventů s potřebami firem)
UTB ve Zlíně (a další VŠ) – spolupráce s firmami v oblasti mobility studentů a akademických
pracovníků (včetně společné výchovy Ph.D. studentů), funkční nástroje komunikace pro praxe a
stáže28

Specifický cíl A.1.3. Rozvíjet nadané a talentované jedince v oblasti technické a
přírodovědecké
Specifický cíl navazuje na cíl A.1.1. Zvyšovat zájem o studium technických a přírodovědeckých oborů.
Navržené aktivity by měly napomoci vytipovat nadané a talentované děti (žáky, studenty) se zájmem
rozvíjet své znalosti v technické či přírodovědecké oblasti. Dále by měly být připraveny a
implementovány individuální programy podporující jejich tvořivou činnost a dosahování excelentních
výsledků.
Na národní úrovni realizuje Národní institut pro další vzdělávání vzdělávací projekt Talnet, v rámci
kterého se mohou formou e-learningu zapojit žáci odkudkoliv29. Tomuto projektu i dalším souvisejícím
aktivitám je vhodné na ZŠ a SŠ ve Zlínském kraji zajistit dostatečnou publicitu (mezi učiteli i žáky).
Kromě možností na národní úrovni se 15 SŠ ve Zlínském kraji zapojilo do realizace projektu „Hledáme
mladé technické talenty“, který podporuje dovednosti žáků technických oborů středních škol formou
soutěží. Takových soutěží se koná celá řada (např. Středoškolská odborná činnost aj.) a je vhodné
nabídnout úspěšným žákům v rámci těchto soutěží další možnosti rozvoje svého nadání či talentu
v oblasti technické a přírodovědecké. Obdobné aktivity mohou být rozšířeny vhodnou formou také na
základní školy, kde napomůžou ve vazbě na aktivity specifického cíle A.1.1. nasměrovat některé žáky
k zájmu o studium technických oborů. Tyto aktivity by měly běžet také ve spolupráci s konkrétními
firmami, které podporou rozvoje kreativity a technických dovedností mohou motivovat rodiče a budoucí
žáky středních škol ke studiu konkrétních technických oborů, s možným výhledem uplatnění v dané
konkrétní firmě. 30 Motivačními nástroji k dosahování excelentních výsledků v technických a
přírodovědeckých oborech mohou být např. ocenění pro nejlepší diplomové (bakalářské, seminární)
práce na daná témata, ve spolupráci se zainteresovanými firmami. Rozšíření těchto aktivit s účastí
regionálních firem na středních i vysokých školách je dalším z kroků vedoucím k podpoře kreativity dětí,
žáků a studentů.
Očekávané výstupy:
 připravené a implementované nástroje pro vytipování a práci s nadanými a talentovanými dětmi,
žáky a studenty v oblasti technické a přírodovědecké
 studentské soutěže podporující technickou a přírodovědeckou kreativitu ve spolupráci s firmami
v regionu a ocenění kreativních studentských prací,
 další tematické akce podporující kreativitu dětí, žáků a studentů,
 realizované individuální programy pro rozvoj mimořádně talentovaných jedinců v oblasti technické
a přírodovědecké.
Měřitelné ukazatele úspěšnosti realizace opatření:
 počet zapojených žáků / studentů do podporovaných akcí

Portály www.kariera.utb.cz a www.perspektiva.utb.cz, týkající se spolupráce UTB ve Zlíně s podnikatelskou
sférou.
29 podrobnější informace jsou na www.talnet.cz a také na www.talentovani.cz
30 Pozitivním regionálním příkladem z roku 2012 (v rámci festivalu Holešovská Regata) může být soutěž podpořená
společností Continental Barum s.r.o., do které jsou zapojeny týmy žáků základních škol, které mají za úkol pod
odborným dohledem postavit funkční plavidlo, což přispívá k rozvoji technické zručnosti žáků zapojených do
soutěže.
28
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podíl škol (ZŠ a SŠ) z celkového počtu škol ve Zlínském kraji se zavedenými nástroji práce
s nadanými žáky a studenty

Zodpovědnost:
 Zlínský kraj – propagace, podpora soutěží a dalších aktivit, spolupráce se základními a středními
školami, firmami a jejich uskupeními v této oblasti
 UTB ve Zlíně (a další VŠ) – realizace soutěží a vzdělávacích aktivit, vyhlašovatel ocenění
studentských prací ve spolupráci s firmami
 zainteresované střední školy – organizace soutěží, případně vyhlašování ocenění studentských
prací ve spolupráci s firmami a jejich uskupeními, implementace dalších nástrojů pro vytipování a
práci s nadanými a talentovanými žáky ve spolupráci s Národním institutem pro další vzdělávání,
propagace projektu Talnet a obdobných projektů nabízejících individuální programy pro
talentované žáky.

Specifický cíl A.1.4. Zajistit příchod a udržení kvalifikovaných pracovníků v oblasti
VaVaI
Tento specifický cíl byl nově navržen v rámci schválení krajské přílohy Národní RIS3 v roce 2014 a při
aktualizaci RIS ZK je od roku 2015 doplněn do tohoto dokumentu. Reaguje na problematickou situaci
selektivní migrace ze Zlínského kraje, kdy jsou kvalifikovaní pracovníci ve VaV motivováni lepšími
podmínkami v jiných regionech (zejména Brno, Ostrava, Praha) a odchází z regionu. Týká se to také
talentovaných absolventů (zejména technických oborů), kteří hledají zajímavé pracovní uplatnění a
nenachází je ve Zlínském kraji. Kromě odlivu kvalifikovaných pracovníků je také kraj (zejména kvůli své
periferní pozici, nižší úrovni mezd či úrovni poskytovaných služeb) méně atraktivním regionem pro
příchod lidí s požadovanou kvalifikací odjinud.
Je důležité zmapovat skutečnou poptávku firem a VaV pracovišť po chybějících kvalifikovaných
pracovnících a poté připravit a realizovat opatření, díky nimž bude těmto pracovníkům nabídnuto
motivující pracovní prostředí a ohodnocení. Mělo by jít zejména o podpůrný finanční nástroj, který bude
po určitou dobu motivovat vysoce kvalifikované odborníky a talentované absolventy k realizaci
konkrétních VaVaI aktivit ve firmách či VaV pracovištích v regionu. Může však jít i o jinou formu opatření
– zajištění nabídky chybějících specifických služeb zvyšujících kvalitu života v regionu.
Očekávané výstupy:
 zmapovaná poptávka firem a VaV pracovišť po chybějících vysoce kvalifikovaných pracovnících
ve Zlínském kraji
 připravené a implementované nástroje pro motivaci k příchodu kvalifikovaných pracovníků do
VaVaI pozic (a jejich udržení) ve Zlínském kraji.
Měřitelné ukazatele úspěšnosti realizace opatření:
 počet podpořených pracovníků VaVaI.
Zodpovědnost:
 Zlínský kraj – iniciace a případně financování podpůrného finančního nástroje, realizátor dalších
navržených aktivit (identifikovaných firmami a VaV institucemi),
 UTB ve Zlíně (a další VŠ) – spolupráce s firmami ve Zlínském kraji při nabídce pracovních pozic
pro talentované absolventy v oblasti VaVaI, identifikace potřeb chybějících VaV pracovníků ve
Zlínském kraji,
 TIC – zmapování poptávky firem a VaV pracovišť po chybějících kvalifikovaných pracovnících
v oblasti VaVaI a zmapování potřeb pro udržení těchto pracovníků.
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Prioritní osa B: Zvýšení inovační výkonnosti firem
Atraktivnost regionu pro inovace souvisí kromě obecných faktorů atraktivity pro podnikání,
jako je regulatorní a legislativní prostředí dané země, také se specifickými faktory konkrétního regionu,
které jsou v daném území buď dány historicky anebo jsou systematicky účelově budovány a rozvíjeny.
Jedná se o dopravní dostupnost, občanskou vybavenost, vzdělanost a lidské zdroje, volné rozvojové
plochy, firmy působící v regionu, VaV kapacity, podpůrné instituce atd.
V této prioritní ose RIS ZK se zaměřujeme zejména na fungování podpůrných institucí a využití
vybudovaných VaV kapacit ke zvýšení inovační výkonnosti firem. Ve Zlínském kraji (obdobně jako
v ostatních regionech České republiky) byla v uplynulém období let 2004 – 2014 s podporou
strukturálních fondů budována infrastruktura, která má napomáhat firmám při realizaci inovací. Jde
zejména o výzkumně-inovační kapacity přímo ve firmách nebo klastrech, ale také o příspěvek vysokých
škol a regionálních samospráv v podobě nově vzniklých podnikatelských inkubátorů, vědeckotechnických parků, center transferu technologií (viz www.zk-inovace.cz). Jsou realizovány významné
projekty budování VaV zázemí UTB ve Zlíně pro aplikovaný výzkum. Dále v kraji působí celá řada
podpůrných subjektů pro podnikatele jako hospodářské komory, Czechinvest a soukromé poradenské
firmy.
Zlínský kraj a výše uvedené subjekty nabízí na regionální úrovni finanční nástroje (např. mikroúvěry,
inovační vouchery atd.) a celou řadu podpůrných služeb, s cílem zvýšit počet inovací a
konkurenceschopnost regionálních firem.

Strategický cíl B.1 – Zvýšení počtu inovací ve firmách
V rámci intervenční logiky dokumentu RIS je k naplnění strategického cíle „zvýšení počtu inovací ve
firmách“ definováno 5 specifických cílů. Pro jejich naplnění zamýšlí Zlínský kraj a spolupracující
podpůrné subjekty napomoci přípravě a realizaci konkrétních VaVaI projektů firem, oborových a
mezioborových uskupení, dále zvyšovat povědomí (zejména o podpůrných nástrojích) a zájem firem o
inovace, napomoci zpřístupnit firmám externí VaV kapacity i podpořit netechnické kompetence firem pro
uplatnění inovací na trhu. Zároveň bude podporováno i rozšíření a modernizace kapacit pro realizaci
konkrétních VaVaI aktivit v regionu.

Kompetence a možnosti pro naplnění cíle
Celá řada faktorů přispívajících k realizaci inovací ve firmách v kraji je buď dána historicky anebo je
ovlivňována bez účasti regionální samosprávy. Firmy řeší svůj rozvoj celou řadou aktivit po vlastní linii
a mnohé z nich jsou velmi úspěšné a nepotřebují podpůrné nástroje, nabízené na národní a regionální
úrovni. Pokud se však v rámci RIS Zlínského kraje podaří nabídnout takové nástroje a aktivity, které
budou využitelné i pro tyto firmy a pomohou jim k dalšímu rozvoji, bude naplněna vize definovaná
v tomto dokumentu. Snaha veřejné správy o vytváření co nejpříznivějších podmínek pro podnikání a
inovace je důležitá z hlediska zvyšování konkurenceschopnosti regionu. Ať se jedná o Zlínský kraj, UTB
ve Zlíně anebo obecní samosprávy, jsou v regionu investovány veřejné prostředky do VaV a inovační
infrastruktury. Jsou hledány cesty ke zvyšování kvality fungování vybudované infrastruktury (PI, VTP,
centra aplikovaného výzkumu, podnikatelská centra), aby byly nabízeny relevantní služby požadované
ze strany podnikatelů, s přínosem odpovídajícím jejich očekávání.
Z hlediska VaV infrastruktury hraje klíčovou roli UTB ve Zlíně. Dalším důležitým „hráčem“ je TIC (subjekt
založený Zlínským krajem společně s UTB ve Zlíně), který za podpory Zlínského kraje realizuje projekty
směřující k síťování a spolupráci firem v různých formách. V předchozích letech se jednalo se o iniciaci
vzniku několika klastrů, aktuálně jsou rozvíjeny aktivity týkající se vytvoření mezioborové Inovační
platformy Zlínského kraje, založené na principu otevřených inovací. Na těchto aktivitách se bude dále
stavět a budou dále vytvářeny příznivé podmínky pro fungování spolupracujících platforem. Kromě toho
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je zde celá řada dalších subjektů, které s UTB ve Zlíně či TIC spolupracují. Zároveň však také řada
firem v kraji investuje vlastní a dotační prostředky do svého zázemí pro inovace. Při optimálním využití
budovaného potenciálu by měly všechny tyto subjekty přispívat ke zvyšování atraktivnosti regionu pro
inovace.
Kromě nabídky zázemí v podobě vybudované infrastruktury a souvisejících podpůrných služeb jsou
vyhledávaným nástrojem podporujícím spolupráci v inovacích také poskytované dotace, ve Zlínském
kraji zejména ve formě tzv. inovačních voucherů, nabízených v letech 2011 (od října) – 2014. V průběhu
roku 2015 očekáváme spuštění nového programu inovačních voucherů, financovaného z OP PIK.

Vazba na další rozvojové aktivity (kraje, akademického sektoru, firem atd.)
Zlínský kraj podporuje konkurenceschopnost regionu v celé řadě oblastí – z hlediska podnikání
se jedná o podpůrné činnosti Energetické agentury Zlínského kraje, Regionálního podpůrného zdroje,
Centrály cestovního ruchu Východní Moravy, Kontaktního centra pro východní trhy (sekce Rusko, Čína),
nejedná se však čistě o podporu inovací ve firmách. Aktivity výše uvedených subjektů jsou zakotveny
ve Strategii rozvoje Zlínského kraje do roku 2020 a střednědobých Programech rozvoje územního
obvodu Zlínského kraje (aktuálně platný dokument je na období 2013 – 2016).
Stejně tak UTB ve Zlíně má svoji dlouhodobou rozvojovou strategii, v níž je VaV spolupráce s inovujícími
firmami pouze jedním z více cílů. A zároveň jednotlivé inovační firmy řeší ve svých rozvojových plánech
celou řadu jiných úkolů, které nesouvisí nebo souvisí pouze okrajově s inovacemi svých produktů či
procesů.

Specifické cíle naplňující strategický cíl B.1. – Zvýšení počtu inovací ve firmách:
B.1.1. Iniciovat realizaci VaVaI projektů firem, oborových a mezioborových uskupení
B.1.2. Zvýšit povědomí a zájem firem o inovace
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

Specifický cíl B.1.1. Iniciovat realizaci VaVaI projektů firem, oborových a mezioborových
uskupení
V regionu je celá řada aktivních inovujících firem, které mají přehled o možnostech podpory svých
projektů a vhodných spolupracujících partnerech, zároveň však jsou firmy, které uvítají nabízené
poradenské služby, semináře a workshopy, zejména tematicky zaměřené na možnosti získání dotací
pro VaVaI projekty. Ambicí RIS však není pouze organizovat semináře a nabízet konzultace
napomáhající firmám připravovat své individuální inovační záměry, ale také přispět v rámci tzv.
„entrepreneurial discovery proces“ k objevování nových možností a tržních příležitostí v širší spolupráci
s jinými firmami, VaV institucemi a dalšími subjekty, ať již oborově či mezioborově. Důležité je také
zajištění služeb vhodných expertů, kteří mohou napomoci rozvoji inovačního podnikání firem.
Při podpoře fungování oborových seskupení a jejich společných projektů se RIS zaměřuje zejména na
klastry 31 , ale i jiné formy administrativního či volného seskupení firem z daných oborů (např.
přeshraniční iniciativa spolupráce gumárenských firem anebo podpora iniciace spolupráce firem ve
strojírenství). Klíčovými obory z hlediska existujícího inovačního potenciálu a možností jeho budoucího
aktivní je v současnosti pouze Plastikářský klastr a Moravský letecký klastr, v minulosti však vzniklo také několik
dalších klastrů v regionu
31
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rozvoje jsou v regionu odvětví výroby pryžových a plastových výrobků (CZ-NACE 22), kovových
konstrukcí a kovových výrobků (CZ-NACE 25), chemických látek a chemických přípravků (CZNACE 20), elektrických zařízení (CZ-NACE 27), počítačů, elektronických a optických přístrojů a
zařízení (CZ-NACE 26), strojů a zařízení (CZ-NACE 28), potravinářských výrobků a nápojů (CZNACE 10), ostatních dopravních prostředků a zařízení (letecký průmysl – CZ-NACE 30), nábytku
(CZ-NACE 31). Ze sektoru služeb se jedná zejména o ICT a multimédia32. Kromě tohoto vymezení
klíčových oborů na základě provedených analýz v letech 2011-12 byla při zpracování krajské přílohy
Národní RIS3 v roce 2014 také definována inteligentní specializace regionu, která je popsána v kap. 1.4
tohoto dokumentu. Zlínský kraj se ve spolupráci s TIC bude podílet na iniciaci rozvojových projektů ve
vymezených doménách specializace i na fungování jakýchkoliv forem spolupráce firem, VaV institucí a
podpůrných subjektů ve výše uvedených oborech, pokud bude identifikován zájem kritické masy firem
daného oboru o spolupráci, dosažena shoda na vůdčím subjektu či osobnosti pro rozvoj této spolupráce
a jasně definována témata společných projektů s inovačním potenciálem.
Kromě spolupráce v oborech či vymezených doménách specializace kladou nejnovější koncepty,
vycházející z principu otevřených inovací, důraz na mezioborovou spolupráci firem, která napomáhá
generování společných námětů, optimalizaci nákladů na jejich řešení i využití různých přístupů
odborníků z různých sfér. Tento princip je v globální ekonomice využíván některými významnými
firmami, které se otvírají spolupráci s širokou škálou řešitelů jejich námětů. Ve Zlínském kraji je koncept
mezioborové spolupracující platformy na principu otevřených inovací (pod názvem „Inovační platforma
Zlínského kraje“) od roku 2012 pilotně testován. Byla vytvořena databáze záměrů mezioborové
spolupráce (na www.otevreneinovace.cz) a nastaven mechanismus k aktivnímu hledání spoluprací na
projektech z této databáze. Pokud se zájem klíčových firem v regionu o tuto aktivitu ukáže jako trvalý,
bude dále rozvíjen. Od spolupráce na aktuálních konkrétních projektech v oblastech, v nichž se firmy
setkávají s obdobnými problémy, a které nenarušují jejich konkurenční výhodu (např. společná výchova
či rekvalifikace lidských zdrojů či řešení provozních problémů týkajících se odpadů, úspor energií apod.),
by postupně aktivity měly směřovat ke společnému vývoji nových produktů, ve vazbě na objevování
nových tržních příležitostí.
Z hlediska zvyšování globální konkurenceschopnosti je třeba výrazně posilovat spolupráci nejen
v regionálním či republikovém měřítku, ale také mezinárodní spolupráci v nosných a atraktivních
oborech. Účast firem (nejen) ze Zlínského kraje v mezinárodních projektech je velmi nízká, zkušenosti
se zapojením do konkrétních projektů z minulých let (zejména ze 7. rámcového programu) nejsou čistě
pozitivní – firmy většinou nehrají v realizovaných projektech významnou roli. Zároveň však s ohledem
na budoucí směřování EU, na nutnost posílení exportní výkonnosti firem a sledování světových trendů
vývoje v konkrétních oborech se jedná o výraznou příležitost. Pokud budou aktivní firmy ze Zlínského
kraje s velkým inovačním potenciálem i špičková pracoviště UTB ve Zlíně vnímány v zahraničí jako
vyhledávaní (rovnocenní) partneři vybraných mezinárodních programů, napomůže to ke zvyšování
potenciálu další konkurenceschopnosti Zlínského kraje.
TIC využívá pro rozvoj mezinárodní spolupráce přístup do databáze Enterprise Europe Network, ve
které se shromažďují nabídky mezinárodní spolupráce v evropském měřítku. Relevantní, zajímavé
nabídky z této databáze zveřejňuje na Inovačním portálu Zlínského kraje a také cíleně oslovuje
a předává nabídky vybraným firmám ze Zlínského kraje. Při hledání možností spolupráce jsou dále
využívány zahraniční kontakty Zlínského kraje, TIC, UTB ve Zlíně a dalších subjektů, vytvořené během
dříve realizovaných anebo aktuálně běžících mezinárodních projektů. Intenzivní spolupráce probíhá
také na přeshraniční úrovni – se subjekty z Trenčianského a Žilinského samosprávného kraje.
Podpůrné služby k iniciaci nových VaVaI projektů firem nabízí ve Zlínském kraji kromě TIC také další
subjekty. Je žádoucí dosáhnout určitého stupně koordinace a širší spolupráce podpůrných subjektů a
jejich vzájemnou informovanost o realizovaných činnostech přispívajících k rozvoji podnikání a inovací,
aby nedocházelo k dublování celé řady informačních nástrojů v regionálním měřítku, ale naopak byly
oblast ICT a multimédií spadá dle CZ-NACE do celé řady činností, uváděných zejména pod kódy CZ-NACE 58,
59, 60, 62, 63, 73 a 74.
32
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využity synergie společných aktivit. Toto by mělo být zajištěno organizací pravidelných společných
setkání podpůrných subjektů či uskupení za účelem koordinace podpůrných činností, tvorbu společného
kalendáře aktivit, včetně nastavení spolupráce pro vzájemné využívání existujících informačních kanálů,
ve vazbě na další aktivity definované v RIS.
Zároveň také zapojení podpůrných subjektů do nadregionální spolupráce (např. v současnosti pod
hlavičkou „Společnosti vědeckotechnických parků ČR“ či budoucích jiných relevantních uskupení) je
důležitá pro přenos informací o možnostech využití VaV kapacit pro firmy Zlínského kraje, pro společné
projekty či koordinovaný postup při realizaci podpůrných aktivit a komunikaci s ministerstvy a dalšími
orgány na úrovni ČR a EU.
Očekávané výstupy:
 organizované semináře, workshopy a obdobné aktivity, poskytování poradenských služeb
k realizaci VaVaI projektů
 pravidelná setkávání oborových i mezioborových uskupení a platforem za účelem řešení
konkrétních rozvojových aktivit
 funkční Inovační platforma Zlínského kraje (www.otevreneinovace.cz)
 iniciované a realizované projekty firem v rámci oborové či mezioborové spolupráce
 pravidelná setkávání podpůrných subjektů v oblasti podpory podnikání a inovací,
 nastavený systém vzájemné informovanosti o důležitých projektech a akcích s koordinací
vybraných činností
Měřitelné ukazatele úspěšnosti realizace opatření:
 počet účastníků organizovaných akcí a poskytnutých konzultací, včetně hodnocení spokojenosti
s těmito akcemi či konzultacemi
 počet zveřejňovaných projektových záměrů na www.otevreneinovace.cz a počet zájemců o jejich
řešení
 počet připravovaných a realizovaných společných projektů firem
 počet koordinovaných akcí v rámci funkčních sítí
 neinvestiční / investiční výdaje na VaV v podnikatelském sektoru ve Zlínském kraji
 zvyšující se počet firem s neinvestičními výdaji na VaV nad 10 mil. Kč
Zodpovědnost:
 TIC – poskytované služby firmám, klastrům a dalším platformám, organizace aktivit, provoz
Inovační platformy Zlínského kraje, spolupráce s konkrétními firmami a jejich sdruženími, s
pracovišti VaV institucí, s podpůrnými subjekty a dalšími relevantními institucemi
 Zlínský kraj – koordinace realizovaných služeb podpůrných subjektů v oblasti VaVaI, iniciace tvorby
společných aktivit

Specifický cíl B.1.2. Zvýšit povědomí a zájem firem o inovace
Přístup k relevantním informacím patří k důležitým aspektům, které ovlivňují schopnost firem úspěšně
zavádět na trh inovace. Jedná se o informace týkající se potenciálních zákazníků, konkurence,
technologií, řešení konkrétních technických problémů, ochrany duševního vlastnictví, možností
partnerství, možností financování s využitím dotací atd. Z tohoto hlediska je třeba rozvíjet existující
informační kanály, získávat zpětnou vazbu k jejich fungování ze strany firem, VaV institucí a podpůrných
subjektů, včetně systematického zaměření těchto informačních kanálů, aby plnily úlohu využívaných
nástrojů pro řešení potřeb firem.
Existuje celá řada internetových stránek různých podpůrných organizací, zaměřujících se na předávání
relevantních informací podnikatelům. Orientace při vyhledávání informací a jejich aktualizace/relevance
jsou někdy problematické, proto je vhodné zajistit přehledné umístění všech relevantních informací
týkajících se inovačního podnikání na jednom místě. Z tohoto důvodu byl vytvořen Inovační portál
Zlínského kraje (www.inovacnipodnikani.cz), který je pravidelně aktualizován a doplňován, aby
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obsahoval veškeré potřebné informace, které mohou podnikatele řešící inovační projekty zajímat. Mezi
těmito informacemi figurují také aktuální možnosti finančních podpor na regionální, národní i evropské
úrovni. Je žádoucí, aby firmy ve Zlínském kraji dokázaly včas a rychle získávat informace o
připravovaných a aktuálních výzvách k předkládání projektových žádostí. Funkční systém
informovanosti zahrnuje nejen pravidelně aktualizovaný Inovační portál Zlínského kraje, ale také využití
dalších možností internetu (zejména sociální sítě), dále elektronických i tištěných periodik a dalších
médií, realizaci informačních akcí pro firmy, ale také přímou komunikaci vůči firmám (ze strany TIC,
Czechinvest, hospodářských komor) a osobní konzultace možností financování pro podnikatele a jejich
inovační záměry.
Z hlediska informačních akcí jsou vhodným nástrojem předávání informací firmám a vzájemného sdílení
informací mezi firmami a jejich uskupeními odborně zaměřené akce typu seminářů, workshopů či
konferencí (v menším měřítku – zejména minikonference). Tyto aktivity jsou zaměřeny odvětvově (např.
konference Plastko, Gumference) anebo tematicky (semináře ke konkrétním podpůrným nástrojům,
finančním podporám apod.) a jejich účelem je kromě předávání informací také získávat nové kontakty
a budovat vzájemnou důvěru mezi firmami navzájem i firmami a dalšími partnery v inovacích (VaV
instituce, veřejný sektor). Mezi další podporované aktivity spadají také individuální konzultace
inovačních záměrů firem ze strany zkušených „inovačních praktiků“, které byly ve Zlínském kraji
realizovány např. v mezinárodním projektu Flame, a do budoucna by měly být na základě aktuální
poptávky firem dále rozvíjeny. Dále v rámci regionu Zlínského kraje se významné firmy hlásí ke
společenské odpovědnosti a aktivní možnosti ovlivnění rozvoje regionu např. v rámci Sdružení pro
rozvoj Zlínského kraje. Celá řada firem je také sdružena v hospodářských komorách či oborových
sdruženích. Kromě výše zmíněných aktivit či sdružení jsou vhodným kanálem ke sdílení informací,
s nímž se počítá v rámci RIS, také tzv. „inovační platformy“, vytvořené v souvislosti s nastavením domén
specializace krajské přílohy Národní RIS3. Jejich role je popsána dále v kapitole 3.4 Naplnění konceptu
inteligentní specializace.
V oblasti mezinárodní spolupráce se jedná o zajištění fungování činností, které řeší TIC – tzn. aktivní
práce s databází Enterprise Europe Network, zveřejňování vhodných nabídek z této databáze
a komunikace s firmami a VaV pracovišti v regionu o možnostech reakce na tyto nabídky. Zároveň také
sběr poptávek pro partnerství ze strany firem a VaV pracovišť ve Zlínském kraji a jejich zveřejňování
v databázi Enterprise Europe Network anebo jiným vhodným způsobem. Jedná se také o kontaktování
konkrétních vytipovaných firem se zájmem o tyto informace. A dále o administraci zájmu firem reagovat
na zveřejněné nabídky – oslovení potenciálních partnerů a předávání kontaktů dále.
Důležité je také vytváření pozitivního PR Zlínského kraje jako regionu, který nabízí firmám vhodné
prostředí pro inovace. Jednak ve vazbě na VaV kapacity přímo v regionu a vybudovanou inovační
infrastrukturu, ale také ve vazbě na polohu kraje – blízkost dalších VaV kapacit v okolních regionech
(např. Brno, Ostrava). Toto by mělo být zajištěno jednak formou webové prezentace na Inovačním
portálu Zlínského kraje, dále formou účasti na vybraných významných mezinárodních prezentačních
aktivitách.
Kromě pozitivního PR Zlínského kraje jako celku je snahou také zviditelnit konkrétní firmy v regionu,
které jsou úspěšné díky inovacím. Toto probíhá ve Zlínském kraji formou soutěže „Inovační firma
Zlínského kraje“ (www.inovacnipodnikani.cz/soutez) od roku 2009, zároveň jsou v souvislosti
s realizovanými projekty s využitím inovačních voucherů, s projekty mezinárodní spolupráce, Inovační
platformy Zlínského kraje a dalšími vytvářeny případové studie, v nichž jsou prezentovány konkrétní
firmy a jejich spolupráce na inovacích s VaV institucemi a zahraničními partnery. Vhodným nástrojem
je také prezentace potenciálu spolupráce firem v Katalogu firem Zlínského kraje v tištěné i elektronické
podobě (www.katalogfiremzk.cz).
Prezentace úspěšných inovačních firem napomůže rozvinutí jejich spolupráce s dalšími subjekty.
Zároveň může vytvářet u veřejnosti pozitivní obraz z hlediska perspektivního a zajímavého pracovního
uplatnění, což může přispět např. k návratu kvalifikovaných odborníků a šikovných absolventů, kteří
však pracují či studují mimo Zlínský kraj, zpět do regionu.
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Očekávané výstupy:
 funkční a pravidelně aktualizovaný Inovační portál Zlínského kraje (www.inovacnipodnikani.cz),
s prezentací inovačního potenciálu regionu i nabídek a poptávek mezinárodní spolupráce
 propagační články a případové studie o úspěšných inovačních firmách v regionu
 informace o inovacích ve firmách a podpoře inovací ve Zlínském kraji zveřejněné v internetových i
tištěných periodikách
 realizované informační a networkingové akce typu seminářů, workshopů, konferencí i
individuálních konzultací
 pravidelná aktualizace Katalogu firem Zlínského kraje
 pravidelná realizace soutěže „Inovační firma Zlínského kraje“
Měřitelné ukazatele úspěšnosti realizace opatření:
 počet návštěvníků Inovačního portálu ZK a jeho klíčových sekcí
 počet firem využívajících PR nástroje na podporu inovací ve Zlínském kraji
 počet subjektů zasažených využívanými informačními a komunikačními nástroji
 počet firem účastnících se informačních a networkingových akcí, včetně hodnocení jejich
spokojenosti
 zvyšující se zájem firem o účast v soutěži „Inovační firma Zlínského kraje“
 počet firem ze Zlínského kraje čerpajících veřejnou podporu (dotace, finanční nástroje)
v jednotlivých programech podpory VaV a inovací
Zodpovědnost:
 TIC – provozovatel portálu www.inovacnipodnikani.cz, zpracovatel Katalogu firem Zlínského kraje,
organizátor soutěže „Inovační firma Zlínského kraje“, organizátor informačních a networkingových
akcí, spolupráce s Inovační infrastrukturou ZK, Czechinvest, dalšími podpůrnými subjekty, VaV
institucemi, se sítí Enterprise Europe Network, konkrétními firmami a jejich uskupeními,
 Zlínský kraj – vyhlašovatel soutěže „Inovační firma Zlínského kraje“, zpracovatel případových studií
k realizovaným inovačním voucherům, spolupráce s dalšími podpůrnými subjekty

Specifický cíl B.1.3. Zvýšit dostupnost externích VaV kapacit pro inovace firem
Posílení spolupráce firem s VaV zázemím je cestou k vyšší konkurenceschopnosti z hlediska celé EU.
Specifický cíl vychází z předpokladu nutnosti spolupráce firem s VaV institucemi, pokud chtějí řešit
inovace vyšších řádů a nedisponují vlastními VaV kapacitami (lidskými, přístrojovými), což je případ
většiny firem. Přímo ve Zlínském kraji fungují a budují se další kapacity aplikovaného výzkumu, zejména
na UTB ve Zlíně. Zároveň také významné kapacity pro VaV fungují a jsou vytvářeny v okolních
regionech. Kromě toho celá řada firem dnes neřeší otázku geografické blízkosti a využívá VaV
spolupráce v celosvětovém měřítku. Významné inovační firmy ve Zlínském kraji budují své zahraniční
kontakty, nejen v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů, ale také pro realizaci inovací.
Z hlediska rozvoje firem ve Zlínském kraji je toto pozitivní fakt, zároveň je však z hlediska podpory
konkurenceschopnosti regionu žádoucí podporovat nejen regionální firmy (spolupracující s VaV
kapacitami kdekoliv na světě), ale také rozvoj VaV kapacit na UTB ve Zlíně a jejich spolupráci s firmami,
bez ohledu na fakt, odkud tyto firmy jsou. Z tohoto důvodu budou aktivity k naplnění tohoto cíle směřovat
k podpoře spolupráce firem s VaV zázemím (obecně) a k rozvoji konkrétní spolupráce UTB ve Zlíně
s firmami.
Jedním z nástrojů k naplnění tohoto specifického cíle, který Zlínský kraj vytvořil a realizoval v letech
2011 – 2014, jsou inovační vouchery, využívající finančních zdrojů Zlínského kraje a ROP Střední
Morava. Nástroj slouží k navázání nové spolupráce firem s konkrétními pracovišti VaV institucí (pilotně
vysokých škol), na konkrétních zakázkách malého rozsahu (max. částka do 200 tis. Kč, podpora formou
inovačního voucheru do 150 tis. Kč). Do konce dubna 2015 bylo ve Zlínském kraji firmám proplaceno
114 inovačních voucherů v celkové hodnotě cca 16,3 mil. Kč. V roce 2015 již sice Zlínský kraj nemá
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prostředky pro nové inovační vouchery, ale počítá se s jejich poskytováním v dalších letech z OP PIK
či jiných finančních zdrojů.
Ve vazbě na projekt inovačních voucherů byla na podzim 2012 ze strany TIC zkompletována nabídka
VaV kapacit některých vysokých škol, zapojených do tohoto projektu 33 . Zároveň v rámci projektů
přeshraniční spolupráce a projektů na úrovni ČR má TIC navázánu spolupráci s některými vysokými
školami a dalšími VaV institucemi v ČR a na Slovensku, včetně zmapování jejich vhodných VaV kapacit.
Do budoucna by měly být navázány další spolupráce. Informace o vhodných pracovištích
pro řešení VaV projektů firem by měly být ze strany TIC předávány firmám nejen formou individuálních
konzultací, ale také vhodnými informačními kanály (např. Inovační portál). Podporovány jsou i další
aktivity navazování spolupráce zainteresovaných firem a VaV pracovišť (zejména UTB ve Zlíně), např.
organizováním exkurzí firem v laboratořích či společných workshopů (souhrnně označené jako
kontraktační workshopy za účasti firem) s výzkumníky.
Kromě inovačních voucherů existují k podpoře spolupráce firem a VaV institucí i dotační nástroje
s mnohem širšími možnostmi financování. Ty jsou nabízeny ze zdrojů státního rozpočtu ČR,
strukturálních fondů EU (operační programy, národní programy, administrované zejména
Technologickou agenturou ČR) či evropských programů podpory VaV a inovací (zejména Horizon 2020,
Cosme). Nově očekáváme také finanční nástroj na aktivity typu proof of concept.
V této oblasti podporuje Zlínský kraj co nejvyšší využití těchto finančních prostředků ze strany firem a
VaV institucí v regionu. To souvisí s činnostmi poradenských subjektů, které pomáhají firmám
při přípravě a realizaci projektů týkajících se inovací. Zde je třeba se zaměřit zejména na dostatečnou
informovanost a iniciaci vhodných projektů (souvisí s výše popsanými cíli B.1.2 a B.1.1), aby mezi
firmami ve Zlínském kraji bylo dostatečné povědomí o možnostech dotačních či návratných finančních
nástrojů z veřejných zdrojů a zvyšující se počet úspěšných žadatelů. Většina z národních a evropských
dotačních programů je vzhledem k vyššímu objemu financí těchto programů a jednotlivých projektů
využitelná především pro projekty spolupráce založené na již navázaných a ověřených kontaktech.
Naproti tomu inovační vouchery mají za cíl testovat možnosti spolupráce a v případě úspěšných případů
mohou firmy směřovat k další, intenzivnější spolupráci, právě s využitím zmíněných dalších nástrojů na
národní či evropské úrovni.
Ze strany výzkumných center a kapacit VaV (zejména na UTB ve Zlíně) očekáváme aktivní přístup
ke spolupráci s podnikatelskými subjekty, v rámci kterého bude definována nabídka, možnosti a
podmínky spolupráce, včetně nastavení komunikace vůči podnikatelům (určení jasného kontaktního
místa, vhodné komunikační kanály). Jde v první řadě o funkční systém pro navázání konkrétní
spolupráce, který většina VŠ řeší vytvořením kontaktního místa (většinou v rámci vlastních center
transferu technologií), na které se mohou podnikatelé obrátit, a které slouží jako rozcestník na jednotlivá
pracoviště pro spolupráci v oblasti VaV. UTB ve Zlíně v rámci projektu „Rozvoj CTT na UTB ve Zlíně“,
realizovaného v období let 2012-14, vytvořila nezbytné zázemí pro podporu funkčního transferu
technologií směrem k aplikační sféře. Kromě týmu lidí z Centra transferu technologií UTB ve Zlíně byly
jmenováni také tzv. technologičtí skauti a ověřuje se nastavená strategie komercializace výsledků VaV.
Na webu isctt.utb.cz je zveřejněno portfolio UTB v oblasti duševního vlastnictví i profily jednotlivých
fakult, včetně přístrojového vybavení a možností spolupráce. Obecných informací i informací
z jednotlivých fakult k VaV spolupráci s firemní sférou na zmíněném webu i dalších www stránkách UTB
ve Zlíně 34 lze nalézt celou řadu, včetně různých kontaktních míst a osob. Nutná je kvalitní znalost
prostředí UTB ve Zlíně ze strany kontaktního místa a zároveň také dostatečná publicita tohoto
kontaktního místa, aby se o něm dozvěděly firmy, které mohou mít zájem je využít. Zároveň je vhodné,
aby všechny relevantní informace byly zveřejněny v jednotné a přehledné struktuře na webu UTB ve

Jedná se o nabídku UTB ve Zlíně, VUT v Brně, VŠB-TU Ostrava, Mendelovy univerzity v Brně, Univerzity
Palackého v Olomouci a Masarykovy univerzity.
34 zejména na http://www.inovace.utb.cz/vyzkum-vyvoj-a-inovace/predstaveni-vyzkumu-na-utb.html,
http://perspektiva.utb.cz/spoluprace/centrum-spoluprace/, http://www.utb.cz/firemni-sektor/obecne-informace
nebo http://www.utb.cz/uni/organizacni-cleneni/vedeckotechnicky-park-pri-utb-ve-zline-1
33
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Zlíně, aby firmy uvažující o spolupráci mohly jednoduchým a časově nenáročným způsobem vyhledat
(dle oborů, klíčových slov a dalších parametrů) vše, co je ve vazbě na potenciální spolupráci zajímá.
Očekávané výstupy:
 zvyšující se počet firem ze Zlínského kraje spolupracujících s VaV pracovišti
 zmapovaná nabídka VaV kapacit ze strany vysokých škol a dalších VaV institucí v rámci ČR
a SR a komunikace této nabídky směrem k firmám a jejich uskupením ve Zlínském kraji
 funkční kontaktní místo pro nabídku spolupráce na UTB ve Zlíně
 přehledný zdroj informací o spolupráci na webu UTB ve Zlíně
 kontraktační workshopy / exkurze pro firmy na půdě VaV pracovišť
Měřitelné ukazatele úspěšnosti realizace opatření:
 počet firem ze Zlínského kraje navazujících novou spolupráci s VaV pracovišti (celkově a ve
Zlínském kraji)
 počet případů spolupráce (uzavřených smluv) UTB ve Zlíně a firem v oblasti VaVaI ročně
 počet podpořených projektů spolupráce firem ze Zlínského kraje s VaV pracovišti z veřejných
prostředků
 hodnocení spokojenosti firem se spoluprací s konkrétními VaV pracovišti a hodnocení úspěšnosti
realizovaných projektů
 výnosy z transferu znalostí UTB ve Zlíně
Zodpovědnost:
 Zlínský kraj – realizátor projektu inovačních voucherů či obdobné formy podpory (pokud nebude
poskytována na národní úrovni)
 TIC – zmapování nabídky spolupráce konkrétních pracovišť VaV institucí, její komunikace firmám
a jejich uskupením, podpora absorpční kapacity pro nástroj inovačních voucherů, případně
realizace vlastních schémat inovačních voucherů, podílení se na organizaci kontraktačních
workshopů / exkurzí firem na VaV pracovištích, ve spolupráci s konkrétními VaV pracovišti
 UTB ve Zlíně – zajištění fungování kontaktního místa pro nabídku spolupráce, spolupráce
s Inovační infrastrukturou Zlínského kraje, dalšími podpůrnými subjekty, firmami
a jejich uskupeními

Specifický cíl B.1.4. Zvýšit netechnické kompetence firem pro uplatnění inovací na trhu
Kromě technických kompetencí, souvisejících se schopností vyvinout a vyrobit inovovaný produkt, jsou
netechnické kompetence firem (mezi které patří např. strategické řízení, inovační management,
marketing, hledání nových příležitostí na zahraničních trzích) také velmi důležité pro uplatnění inovací
na trhu. Historicky jsou u většiny firem v ČR technické kompetence na velmi vysoké úrovni, avšak
v oblastech netechnických kompetencí obvykle bývají slabší místa. Proto v rámci snahy o podporu
zvyšování inovační výkonnosti firem má Zlínský kraj zájem napomáhat posilovat pozici firem ve výše
zmíněných oblastech netechnických kompetencí. Jako vhodné je zejména zajištění kvalifikovaných
poradenských služeb formou seminářů, workshopů či individuálních konzultací v oblasti řízení inovací
a podpory prodeje, tj. strategického řízení, inovačního managementu a marketingu. Pro posílení svých
marketingových aktivit mohou firmy také využít aktivit realizovaných Fakultou multimediálních
komunikací UTB ve Zlíně (např. studentská soutěž „Talent marketingových komunikací“) anebo jinými
subjekty (např. „Kreativní Zlín“35).
Neméně důležité jsou také služby napomáhající vyhledávání příležitostí na zahraničních trzích a
usnadnění realizace exportních zakázek. Kromě organizace podpůrných exportních seminářů a akcí
pro vzájemné sdílení zkušeností regionálních firem s prodejem na konkrétní zahraniční teritoria se
Kreativní Zlín působí od roku 2014 jako nezávislá pracovní skupina tvořená zástupci veřejného, soukromého,
neziskového a vzdělávacího sektoru z kreativních a návazných odvětví ve zlínské aglomeraci, s cílem rozvinout
kreativní průmysly ve Zlínském kraji – více na www.kreativnizlin.cz.
35
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Zlínský kraj cíleně zabývá v rámci své zahraniční politiky posilováním partnerství s vybranými
zahraničními regiony a hledáním možností spolupráce pro veřejný, podnikatelský a akademický sektor.
Na politické úrovni jsou vytvářena partnerství s regiony v rámci EU (Itálie, Maďarsko, Polsko), ale i
dalších států (Norsko, Čína, Rusko, Ukrajina). V širším kontextu se posílením spolupráce se zahraničím
zabývá Zlínským krajem podporované Kontaktní centrum pro východní trhy (www.kcvt.cz - sekce Rusko,
Čína), které organizuje podnikatelské mise a nabízí ve spolupráci s partnery na národní úrovni
(Czechtrade, Česká exportní banka, EGAP) další služby související s exportem do cílových teritorií.
K podpoře exportu firem Zlínského kraje zároveň přispívá také Katalog firem Zlínského kraje, který
připravuje TIC a který je popsán ve specifickém cíli B.1.2.
Očekávané výstupy:
 realizované semináře, workshopy a poradenské služby v oblasti strategického řízení, inovačního
managementu, marketingu a exportních příležitostí
 nabízené služby podpory exportu (Kontaktního centra pro východní trhy či centra orientujícího se
na jiná exportní teritoria), týkající se vyhledávání příležitostí na zahraničních trzích a usnadnění
realizace exportu
 organizované akce k vzájemnému sdílení exportních zkušeností na konkrétních teritoriích mezi
regionálními firmami
Měřitelné ukazatele úspěšnosti realizace opatření:
 počet firem účastnících se organizovaných akcí a hodnocení spokojenosti firem s těmito akcemi
 počet firem využívajících služby podpory exportu na krajské úrovni a spokojenost s poskytováním
konkrétních služeb
Zodpovědnost:
 Zlínský kraj – posilování partnerství s vybranými zahraničními regiony, finanční podpora služeb
podpory exportu (v rámci Kontaktního centra pro východní trhy či obdobným způsobem),
spolupráce s partnery specializujícími se na podporu exportu na regionální úrovni (KHK ZK a další)
i národní úrovni (Czechtrade, Česká exportní banka, EGAP)
 TIC – organizace seminářů, workshopů a obdobných akcí v oblasti strategického řízení, inovačního
managementu, marketingu, spolupráce s kvalifikovanými oborníky z daných oblastí a s dalšími
partnery v regionu – UTB ve Zlíně (zejména Fakulta multimediálních komunikací), KHK ZK,
Czechinvest, pravidelná aktualizace Katalogu firem Zlínského kraje

Specifický cíl B.1.5. Rozšířit/modernizovat kapacity pro realizaci konkrétních VaVaI
aktivit v regionu
Jedná se o vybudované a adekvátně vybavené zázemí (prostory a přístrojové vybavení), které slouží
realizaci konkrétních záměrů inovujících firem, klastrů a VaV pracovišť (ve vazbě na potřeby firem).
Potřebné zázemí si většinou budují samostné firmy, často s dotační podporou operačních programů či
národních programů. Přístrojovým vybavením k využití pro VaVaI aktivity spolupracujících firem
disponuje také např. Plastikářský klastr či jednotlivá pracoviště na fakultách UTB ve Zlíně,
spolupracujících s průmyslovou praxí. Kromě investic firem či klastrů byla také v období let 2004 – 2015
ve Zlínském kraji postupně vybudována významná infrastruktura pro inovující firmy zejména v podobě
center aplikovaného výzkumu na UTB ve Zlíně (Centrum polymerních systémů a Centrum
bezpečnostních, informačních a pokročilých technologií na UTB) a v podobě vědeckotechnických parků
(VTP) 36 . Z hlediska podpory inovací předpokládáme, že funkční vědeckotechnické (technologické)
parky ve Zlínském kraji by měly ve spolupráci s dalšími partnery zajistit zejména:

jedná se zejména o 3 VTP ve Zlíně provozované společností TIC (http://www.ticzlin.cz/vedeckotechnologickypark) a UTB ve Zlíně (http://www.utb.cz/uni/organizacni-cleneni/vedeckotechnicky-park-pri-utb-ve-zline-1 a
http://www.utb.cz/fai/struktura/informace-o-vtp-ict), 1 VTP v Holešově provozovaný společností Industry Servis ZK
36
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poskytnutí prostor firmám, které budou v těchto prostorách řešit vývojové činnosti ve spolupráci
s konkrétními pracovišti VaV
podpůrné služby související s vývojovými činnostmi firem umístěných ve vědeckotechnickém parku
(poradenství k možnostem financování, ochraně průmyslového vlastnictví)

Ačkoliv se Zlínský kraj podílí na budování zázemí pro realizaci konkrétních VaVaI aktivit v regionu pouze
okrajově (jako spoluvlastník společnosti TIC a vlastník společnosti Industry Servis ZK), má zájem, aby
VaVaI kapacity v regionu byly rozšiřovány a modernizovány a aby skrze realizaci konkrétních VaVaI
aktivit přispívaly k růstu konkurenceschopnosti firem v kraji.
Očekávané výstupy:
 účast firem, klastrů a VaV pracovišť ze Zlínského kraje v dotačních programech na rozšíření či
modernizaci zázemí pro VaVaI
 zvyšující se zájem firem o využití služeb VTP ve Zlínském kraji
 fungující a neustále modernizované laboratoře VaV center a kapacit ve Zlínském kraji
spolupracující s firmami
Měřitelné ukazatele úspěšnosti realizace opatření:
 investice do VaVaI kapacit v rámci podpůrných dotačních programů
 počet firem zasídlených ve VTP ve Zlínském kraji
 zvyšující se počet zaměstnanců VaV (celkem a v podnikatelském sektoru) ve Zlínském kraji
Zodpovědnost:
 TIC, UTB ve Zlíně a další provozovatelé VTP ve Zlínském kraji - spolupráce s konkrétními firmami
a jejich uskupeními, poskytování podpůrných služeb pro iniciaci a přípravu projektů firem a jejich
uskupeních na rozšíření či modernizaci jejich VaV zázemí

(http://www.progresspark.cz/) a 1 VTP ve Slavičíně provozovaný společností Regionální centrum kooperace
(http://www.citai.rckas.cz/)
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Prioritní osa C: Zvýšení počtu nových podnikatelských záměrů
Výchova k podnikání a osvojování si základních principů podnikání je důležitým akcelerátorem pro
podněcování podnikatelských aktivit u mladých lidí. Význam podpory těchto aktivit ve Zlínském kraji je
dán skutečností, že pomáhají stimulovat vznik nových podnikatelských příležitostí, které mohou mít
vysokou přidanou hodnotu a mohou zvyšovat budoucí zaměstnanost v regionu. Jde kromě jiného o
podporu nových nápadů přicházejících od studentů SŠ a VŠ, přičemž je kladen důraz na spolupráci v
oblasti vzdělávací i následném poskytování inkubačních služeb. Podpora vytváření nových
podnikatelských příležitostí musí být podpořena rozvojem kvalitních návazných služeb a plně funkčním
akceleračním programem. Důležité je zvýšit zájem vzdělávacích institucí a zapojit do těchto aktivit
odborníky či úspěšné podnikatele.

Strategický cíl C.1. – Zvýšit počet osob zahajujících vlastní podnikání
K naplnění strategického cíle „zvýšit počet osob zahajujících vlastní podnikání“ jsou v prvním z 3
specifických cílů definovány aktivity, které povedou ke zvýšení zájmu o podnikání (zejména u studentů
a absolventů škol) a zvýšení povědomí o tom, co podnikání obnáší. V tomto specifickém cíli usilujeme
o podporu vzdělávacích aktivit prakticky zaměřených na oblast podnikání a inovací, což přinese
budoucím absolventům různých oborů informace pro případný zájem o přípravu a realizaci vlastních
podnikatelských záměrů.
Dále je nutné také neustále zvyšovat kvalitu a rozsah poskytovaných inkubačních služeb, což je
popsáno ve druhém z navržených specifických cílů. Třetí specifický cíl je zaměřen na financování
realizovaných záměrů začínajících podnikatelů a vzhledem k tomu, že standardní možnosti financování
podnikání s využitím bankovních úvěrů jsou pro tuto cílovou skupinu omezené, měly by realizované
aktivity napomoci vytvořit podmínky a zlepšit přístup začínajících podnikatelů k alternativním zdrojům
financování.

Kompetence a možnosti pro naplnění cíle
Podpora začínajících podnikatelů je realizována zejména ze strany podnikatelských inkubátorů. Zlínský
kraj se v této oblasti angažuje prostřednictvím společnosti TIC již od roku 2005 a každoročně finančně
podporuje provoz a rozvojové aktivity inkubátoru TIC. Mezi lety 2004 – 2014 však ve Zlínském kraji
vznikla za podpory místních samospráv řada dalších podnikatelských inkubátorů (např. ve Vsetíně,
Slavičíně, Kunovicích, Holešově a Valašských Kloboukách), které s TIC spolupracují pod hlavičkou
Inovační infrastruktury Zlínského kraje (www.zk-inovace.cz). Spolupráce probíhá také s dalšími
partnery, kteří mohou začínajícím podnikatelům nabídnout financování (mikroúvěry, rizikový kapitál),
poradenství (ve Zlínském kraji zejména KHK ZK a soukromé poradenské subjekty) či zkušenosti
s vybudováním úspěšné společnosti.

Vazba na další rozvojové aktivity (kraje, akademického sektoru, firem atd.)
Podpora začínajících podnikatelů je jako jeden z nástrojů snižování nezaměstnanosti provázána
s politikami a podpůrnými nástroji úřadů práce. Velmi úzce souvisí také s rozvojovými aktivitami v oblasti
vzdělávání, zejména středoškolského a vysokoškolského. Školy by měly být co nejvíce motivovány, aby
jejich absolventi nekončili v evidenci úřadů práce a kromě kvalitní a s praxí provázané profesní přípravy
je vhodné žáky a studenty také motivovat a předávat důležité znalosti k potenciálnímu zahájení
vlastního podnikání.
Dále ve Zlínském kraji i mimo něj existuje řada jednotlivců a investičních skupin, které mají zájem
poskytnout tzv. „smart money“ pro zajímavé start-up projekty. S řadou těchto subjektů již TIC
spolupracuje a je žádoucí tuto spolupráci dále rozvíjet.
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Specifické cíle naplňující strategický cíl C.1. – Zvýšit počet osob zahajujících vlastní podnikání:
C.1.1. Zvýšit zájem a povědomí o podnikání
C.1.2. Zvýšit kvalitu a rozsah inkubačních služeb
C.1.3. Vytvořit podmínky a zlepšit přístup začínajících podnikatelů k alternativním zdrojům
financování

Specifický cíl C.1.1. Zvýšit zájem a povědomí o podnikání
Při snaze o zvýšení zájmu a povědomí o podnikání jde o komunikaci, inspiraci a motivaci pro potenciální
skupinu, mezi něž patří zejména žáci středních škol, studenti vyšších a vysokých škol, ale také
absolventi či širší veřejnost – kdokoliv se zájmem pokusit se vytvořit a realizovat vlastní podnikatelský
záměr. Ze strany TIC a spolupracujících podnikatelských inkubátorů pod hlavičkou Inovační
infrastruktury Zlínského kraje jsou dlouhodobě nastavovány nástroje, které napomáhají vyhledávat
podnikatelské „talenty“ či zájemce o rozjezd nového podnikání. Jedná se zejména o každoročně
organizovanou soutěž „Můj první milion“37 pro žáky a studenty středních a vysokých škol v regionu i pro
širokou veřejnost. Soutěž je také doplňována adekvátními informacemi, které mohou žáci, studenti i
další potenciální zájemci získat formou praktických vzdělávacích programů a inspiračních akcí v podobě
seminářů či workshopů zaměřených na oblast podnikání a inovací. Ve vazbě na soutěž např.
s podporou Zlínského kraje běží v letech 2009 – 2014 na UTB ve Zlíně výuka kurzu „Základy podnikání“
a zároveň jsou ze strany TIC a dalších podpůrných subjektů realizovány workshopy i na některých
středních školách. Tuto soutěž je zároveň vhodné více provázat s dalšími obdobnými aktivitami na
středních, vyšších i vysokých školách ve Zlínském kraji.
Soutěže, vzdělávací programy, semináře a obdobné akce je třeba doplnit také o individuální konzultační
činnosti a rozšiřovat o další motivační aktivity v rámci vytvořené start-up komunity (např. typu klubu
Start-up 23, provozovaného ze strany TIC), včetně networkingových akcí a vytváření zázemí v podobě
co-workingových center. Ve vazbě na tyto aktivity je také nutné nabídnout potenciálním zájemcům o
podnikání kvalitní akcelerační programy, v nichž je důležitá účast lektorů z podnikatelského prostředí,
pro přenos jejich pozitivních i negativních zkušeností s rozběhem podnikání.
V souvislosti s podporou realizace podnikatelských záměrů by měly být také hledány vhodné nástroje
podpory zahájení podnikání u specifických skupin, např. v podobě inovativních přístupů v oblasti
sociálního podnikání.
Očekávané výstupy:
 každoročně organizovaná soutěž „Můj první milion“ pro žáky SŠ, studenty VŠ i širší veřejnost
 vzdělávací a akcelerační programy, semináře, workshopy pro zájemce o podnikání
 fungující klub Start-up 23 a zázemí pro start-upy (např. co-working, virtuální inkubátor),
organizované networkingové akce i individuální konzultace
Měřitelné ukazatele úspěšnosti realizace opatření:
 počet účastníků soutěže „Můj první milion“ a počet účastníků vzdělávacích a akceleračních
programů, seminářů, workshopů atd., včetně hodnocení jejich spokojenosti
 počet osob využívajících zázemí pro start-upy a účastnících se networkingových akcí i
individuálních konzultací
 počet připravovaných podnikatelských záměrů v rámci systému podpory
 podíl podnikatelských záměrů v systému podpory vstupujících do realizace z přípravy

Do září 2014 byl název soutěže „O nejlepší podnikatelský záměr“. Vice informací o soutěži lze dohledat na webu
www.mujprvnimilion.cz.
37
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Zodpovědnost:
 TIC – komplexní rozvoj akceleračních a inkubačních služeb v regionu, včetně zázemí pro coworking, organizace soutěže „O nejlepší podnikatelský záměr“, workshopů a dalších vzdělávacích
aktivit, spolupráce s dalšími inkubátory v síti „Inovační infrastruktura Zlínského kraje“, navazování
spolupráce se SŠ a VŠ i firmami a jejich uskupeními v této oblasti
 zainteresované střední, vyšší a vysoké školy – aktivní účast v soutěži „O nejlepší podnikatelský
záměr“, organizace dalších soutěží a vzdělávacích aktivit v oblasti podnikatelství
 podnikatelské inkubátory a další podpůrné subjekty v síti „Inovační infrastruktury Zlínského kraje“
– zapojení do realizovaných aktivit zvyšujících zájem a povědomí o podnikání

Specifický cíl C.1.2. Zvýšit kvalitu a rozsah inkubačních služeb
Smyslem podnikatelských inkubátorů je podpořit rozvoj začínajících firem s inovačním potenciálem.
Z hlediska funkčních podnikatelských inkubátorů očekáváme, že budou ve spolupráci s dalšími partnery
ve Zlínském kraji realizovat širokou škálu služeb v kvalitě, která napomůže rozvinout potenciál
začínajících firem. Kromě realizace aktivit popsaných v předchozím a následujícím specifickém cíli
(C.1.1 a C.1.3) jde zejména o následující aktivity:




poskytování prostor a služeb souvisejících s běžným provozem nově založených firem (pronájmy
kanceláří, služby administrativního charakteru, školení a konzultační služby týkající se účetnictví,
daňových, právních a jiných legislativních aspektů podnikání)
poradenství směřující k dalšímu rozvoji podnikatelských subjektů umístěných v podnikatelských
inkubátorech (marketing, směřování na nové trhy, spolupráce s VaV apod.)

Očekávané výstupy:
 zvyšující se rozsah a kvalita poradenských služeb v rámci podnikatelských inkubátorů ve Zlínském
kraji
 společné aktivity podnikatelských inkubátorů v síti Inovační infrastruktury Zlínského kraje
Měřitelné ukazatele úspěšnosti realizace opatření:
 počet zájemců o služby (a klientů) podnikatelských inkubátorů ve Zlínském kraji
 počet firem zasídlených v podnikatelských inkubátorech ve Zlínském kraji
 počet nově vytvořených pracovních míst včetně zapojení angažovaných osob (OSVČ, statutární
orgány) ve firmách podpořených podnikatelskými inkubátory v kraji
 míra přežití založených firem po 3 letech od jejich vzniku v systému
Zodpovědnost:
 TIC a další provozovatelé podnikatelských inkubátorů v síti „Inovační infrastruktura Zlínského kraje“

Specifický cíl C.1.3. Vytvořit podmínky a zlepšit přístup začínajících podnikatelů
k alternativním zdrojům financování
Nedostatek finančních zdrojů bývá často výraznou bariérou realizace nových podnikatelských záměrů
začínajících podnikatelů. Jedná se o poměrně rizikovou oblast projektů s těžce předvídatelnou
pravděpodobností úspěchu, kde je nižší ochota bankovního sektoru poskytovat úvěry. Částečně
dokážou pomoci řešit problém nedostatku financí při rozvoji podnikání záruky poskytované
v programech Českomoravské záruční a rozvojové banky anebo podpůrné programy dotací či
zvýhodněných úvěrů pro začínající podnikatele. Jde zejména o podporu z operačních programů
(aktuální je nově připravovaný Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost).
Zlínský kraj také podporuje financování nových podnikatelských záměrů pomocí zvýhodněných úvěrů
pro začínající podnikatele (umístěné v podnikatelských inkubátorech v regionu) a pro firmy umístěné ve
VTP v regionu. Jde o programy „Mikroúvěr“ a „Regionální úvěr“, které nabízí v letech 2007 – 2015
společnost Regionální podpůrný zdroj, s.r.o. (RPZ). Kromě tohoto úvěrového nástroje přispěly ve
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Zlínském kraji k rozběhu několika nově vzniklých firem i inovační vouchery (popisované ve specifickém
cíli B.1.3) a je vhodné nabídnout novým podnikatelským záměrům s rozvojovým potenciálem i
v budoucnu zvýhodněné mikroúvěry i dotace např. ve formě voucherů pro překlenovací období u osob
připravujících a startujících své podnikání.
I přes popsané podpůrné programy záruk, dotací či zvýhodněných úvěrů pro začínající podnikatele je
potřeba hledat i další alternativní zdroje financování. Zvláštní pozornost by měla být věnována nástrojům
rizikového financování (seed fond, kontaktní místo business angels, …), ale také dalším podpůrným
nástrojům (např. dotujícím poskytnuté poradenské služby), využitelným začínajícími podnikateli ze
Zlínského kraje. Jedná se např. o nástroje nabízející služby koučů a dotující poskytnuté poradenské
služby začínajícím projektům (např. projekt CzechEkoSystem, realizovaný agenturou Czechinvest
v letech 2012-2014) 38 . Ze strany podnikatelských inkubátorů v regionu pod hlavičkou Inovační
infrastruktury Zlínského kraje očekáváme, že budou nabízet začínajícím podnikatelům služby pomoci
se zapojením se do podpůrných nástrojů na národní i mezinárodní úrovni, služby vyhledávání investorů
rizikového kapitálu, včetně přípravy firem na vstup investora. TIC by měly nadále rozvíjet činnosti
kontaktního místa pro rizikový kapitál.
Očekávané výstupy:
 Připravené projekty začínajících podnikatelů, žádající o financování z veřejných prostředků
 Připravené projekty a zprostředkovaná jednání s poskytovateli rizikového financování
Měřitelné ukazatele úspěšnosti realizace opatření:
 Počet nových podnikatelských záměrů, které jsou podpořeny veřejnými prostředky
 Počet zainvestovaných projektů rizikovým financováním
Zodpovědnost:
 TIC a další provozovatelé podnikatelských inkubátorů v síti „Inovační infrastruktura Zlínského
kraje“, spolupracující se subjekty nabízejícími podporu začínajícím podnikatelům z veřejných
zdrojů anebo soukromých zdrojů formou rizikového financování
 Zlínský kraj – (spolu)financování vhodných podpůrných nástrojů pro začínající podnikatele
(mikroúvěry, překlenovací vouchery pro rozjezd podnikání)
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více informací je na http://www.projekt-czechekosystem.org/
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3. IMPLEMENTACE RIS
3.1 Řízení implementace RIS
Regionální inovační strategie Zlínského kraje je schválena Radou Zlínského kraje a v rámci schválení
je také vymezena odpovědnost za její realizaci, která bude zajištěna aktivitami popisovanými v akčních
plánech RIS. Věcně příslušným odborem Krajského úřadu Zlínského kraje, který zajišťuje implementaci
strategie, je odbor strategického rozvoje kraje.
Nejedná se však pouze o strategii Zlínského kraje jako instituce, ale o rozvojový dokument založený na
partnerství, které zahrnuje subjekty veřejné, akademické i podnikatelské sféry ve Zlínském kraji (tzv.
triple helix). Úspěšnost realizace strategie bude ve značné míře záviset na směřování a konkrétních
krocích jednotlivých partnerů, s jejichž spoluprací se v dokumentu počítá. Radou Zlínského kraje byl
ustaven řídící výbor RIS, kde jsou zastoupeni představitelé relevantních subjektů, podílejících se na
realizaci RIS. Řídící výbor se schází v pravidelných intervalech a diskutuje otázky související
s přípravou dokumentu RIS a jednotlivých akčních plánů, včetně jejich implementace a naplnění
definovaných cílů. Shoda řídícího výboru na zpracovaném dokumentu a realizaci definovaných aktivit
akčního plánu RIS je klíčová pro implementaci dokumentu v rámci partnerství a ve vazbě na další
rozvojové aktivity podporující podnikání ve Zlínském kraji.
Pro implementaci RIS na období 2013 – 2020 jsou odborem strategického rozvoje kraje zpracovány
dvouleté akční plány (aktuálně je zpracováno vyhodnocení realizovaného plánu na roky 2013-14 a
připravován plán na období let 2015-16, dále budou zpracovány plány 2017-18 a 2019-20), které po
odsouhlasení řídícím výborem RIS schvaluje Rada Zlínského kraje. Akční plány obsahují konkrétní
aktivity naplňující jednotlivá opatření a jsou zde vymezeny odpovědné subjekty za jejich realizaci včetně
financování. Významnou roli při implementaci plní TIC a ve vazbě na koncept inteligentní specializace
také RIS3 manažer pro Zlínský kraj39. Kromě odpovědných subjektů však očekáváme zapojení širšího
počtu subjektů – zejména podpůrných organizací v oblasti podpory podnikání a inovací, ale také
vzdělávacích institucí a podnikatelských subjektů a jejich uskupení, které jsou zároveň cílovými
skupinami v rámci realizace RIS.
Řídícímu výboru RIS, resp. Radě Zlínského kraje bude v pravidelných min. dvouletých intervalech
předkládána zpráva o implementaci RIS s tím, že do konce 2. pololetí let 2016 a 2018 připraví odbor
strategického rozvoje kraje kromě zprávy o implementaci RIS také návrh akčního plánu RIS na
následující dvouleté období. V případě potřeby bude souběžně s přípravou následujícího akčního plánu
RIS provedena také další dílčí aktualizace strategie na období 2013 – 2020.

3.2 Financování realizace RIS
Jednotlivé akční plány obsahují předpokládané finanční vyčíslení realizovaných aktivit. Financování
realizace RIS očekáváme ze zdrojů Zlínského kraje a partnerů podílejících se na tvorbě inovačního
prostředí v regionu, s výrazným využitím finančních zdrojů z prostředků EU (strukturální fondy a další
podpůrné nástroje), případně podpůrných nástrojů na úrovni ČR. Konkrétní vyčíslení jednotlivých aktivit
ve vazbě na rozpočet Zlínského kraje je popsáno v akčních plánech RIS.
V období realizace předchozích RIS (od roku 2008) i ve výhledu nejbližších dvou let (2015 – 2016)
Zlínský kraj realizuje celou řadu projektů a poskytuje dotace s vazbou na podporu lidských zdrojů,
inovací a podnikání. Ačkoliv přímo na plnění akčních plánů RIS je zaměřena pouze malá část těchto
zdrojů (převážně finanční prostředky na oblast podpůrné infrastruktury a přímé podpory inovací firem),
jedná se o finanční alokaci, jejíž část může být v budoucnu využita sice na stejné aktivity jako dosud,
avšak zároveň s vyšším důrazem na naplnění aktuálně definovaných opatření a cílů RIS. Tyto
39

V červnu 2015 tuto pozici vykonává jednatelka TIC.
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prostředky ze zdrojů Zlínského kraje (s výrazným využitím strukturálních fondů) jsou uvedeny
v následující tabulce:

Tab. 2 - Prostředky z rozpočtu ZK na projekty a dotace směřující do oblasti lidských zdrojů,
podpůrné infrastruktury pro podnikání a inovace a přímé podpory inovačních aktivit firem
(v tis. Kč)
oblast lidských zdrojů40
oblast podpůrné
infrastruktury pro
podnikání a inovace
včetně přímé podpory
inovací firem41
přímá podpory inovací
firem42
CELKEM

2008

2009

41 975 108 474

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

214 425

143 070

175 237

144 397

288 369

137 689

4 600

5 135

8 518

5 795

6 490

7 045

5 842

6 517

4 610

2 680

0

0

0

0

4 038

880

5 209

6 166

0

220 220

149 560

186 320

151 119

300 095

148 465

7 280

47 110 116 992

Zdroj: Závěrečný účet ZK 2008 – 2014, Rozpočet ZK 2015, Rozpočtový výhled ZK 2015 – 2017

Jak je patrné z údajů v tabulce, rok 2014 byl rokem s nejvyšším objemem výdajů na krajské rozvojové
projekty v oblasti lidských zdrojů, podpory podnikání a inovací. To je dáno zejména čerpáním dotací z
operačních programů. V roce 2015 jde již pouze o dočerpání prostředků operačních programů, které
budou v tomto roce ukončeny. Vzhledem k tomu, že v květnu 2015 stále nejsou známy finální verze
výzev nových operačních programů a parametry pro projekty z nich podporované, nejsou
v rozpočtovém výhledu Zlínského kraje na roky 2016 a 2017 plánovány konkrétní projekty a s nimi
související výdaje podporující podnikání, inovace a s nimi související lidské zdroje. Některé regionálně
realizované aktivity (např. inovační vouchery, globální granty na podporu vzdělávání) se v nových
operačních programech budou centralizovat, což bude určitě znamenat nižší objem prostředků
z rozpočtu kraje na podporu podnikání, inovací a lidských zdrojů, ale na druhou stranu jsou zde
očekávání růstu finančních prostředků z rozpočtu kraje v souvislosti s implementací strategie
inteligentní specializace. K tomuto má zejména přispět nástroj „smart akcelerátor“, popsaný
v následující kapitole.
Bez ohledu na podporu podnikání, inovací a lidských zdrojů z rozpočtu Zlínského kraje jsou klíčovým
zdrojem podpory projektů (zejména firem a VaV institucí) v této oblasti operační programy na národní
úrovni. Jde zejména o OP PIK, jehož alokace do podpory podnikatelských inovací je výrazně vyšší než
v předchozím období (v letech 2007 – 2014). Významnou podporu, zejména v oblasti lidských zdrojů,
očekáváme také z OP VVV. Zároveň i některé další operační programy, nejen na národní, ale i
přeshraniční či nadnárodní úrovni, přispějí k podpoře inovací ve Zlínském kraji. Kromě nich očekáváme
také výraznou podporu z národních prostředků, zejména v rámci programů poskytovaných ze strany
TAČR. A předpokládáme, že výrazně inovační firmy (a klastry) v regionu se zapojí i do projektů
financovaných z mezinárodních programů (zejména Horizon 2020 a Cosme).

Jedná se o grantová schémata a globální granty v oblasti lidských zdrojů, financované rozvojové projekty
technicky zaměřených středních škol, stipendia poskytovaná na podporu řemesel, dotace na výuku kurzu „Základy
podnikání“ a projekt rozvoje spolupráce UTB ve Zlíně s podnikatelským a veřejným sektorem.
41 Jedná se o dotace poskytované podpůrným subjektům (TIC, RPZ, hospodářské komory) na aktivity podporující
podnikání a inovace, prostředky na administraci inovačních voucherů a další pilotní aktivity podporující regionální
inovační systém (ROP Střední Morava), prostředky na prezentaci na veletrzích investičních příležitostí a realizaci
soutěže Inovační firma Zlínského kraje.
42 Jedná se o dotace poskytované firmám ve Zlínském kraji formou inovačních voucherů.
40
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3.3 Monitoring naplnění RIS
Na úrovni jednotlivých opatření dokumentu RIS byly při zpracování v roce 2012 definovány měřitelné
ukazatele úspěšnosti naplnění těchto opatření. Ukazatele jsou sledovány odborem strategického
rozvoje kraje a vyhodnocovány řídícím výborem RIS v pravidelných ročních intervalech s tím,
že při přípravě dokumentu byla jako aktuální hodnotou ukazatele použita hodnota roku 2011,
pokud je dostupná. Cílovou hodnotou je hodnota na konci roku 2020. U většiny ukazatelů je cílová
hodnota součtem dosažených hodnot za jednotlivé roky realizace akčních plánů RIS (2013 – 2020),
u některých se však jedná o cílový stav hodnoty, u které očekáváme její snižování, zvyšování, anebo
zachování stávající hodnoty v jednotlivých letech. Hodnoty jsou sledovány za všechny roky realizace
RIS, počínaje rokem 2013 a slouží nejen k měření úspěšnosti realizace jednotlivých opatření RIS, ale
také k přípravě jednotlivých akčních plánů. Záměrem je sledovat vývoj ukazatelů směrem k cílové
hodnotě a tam, kde je vývoj nepříznivý, bude v následujících dvouletých akčních plánech kladen důraz
na realizaci vhodných aktivit, přispívajících k pozitivnímu vývoji ukazatele.
V souvislosti s aktualizací dokumentu ve vazbě na RIS3 (zejména nahrazení původních opatření
specifickými cíli a novými ukazateli uvedenými v krajské příloze RIS3) a v souvislosti s kritickým
pohledem na nastavené ukazatele při monitoringu jejich plnění v letech 2013-14 (dostupnost některých
dat a realizace či nerealizace konkrétních plánovaných aktivit ze strany kraje a partnerů) došlo v roce
2015 také k aktualizaci sledovaných měřitelných ukazatelů. Původně navržené ukazatele jsou za roky
2013 – 2014 vyhodnoceny v příloze P03. Od roku 2015 již budou pro jednotlivé specifické cíle sledovány
a pravidelně vyhodnocovány ukazatele, které jsou uvedeny v tabulkách níže v této kapitole.
Zároveň očekáváme, že při každoročním vyhodnocování realizace Akčního plánu a úspěšnosti naplnění
RIS bude nadále prováděno zhodnocení vhodnosti a případná korekce nyní navržených ukazatelů, ve
vazbě na dostupnost sledovaných dat a co nejpřesnější zachycení vývoje v dané oblasti.
Kromě měřitelných ukazatelů, jejichž cílem je sledovat naplnění RIS, jsou také pravidelně sledovány a
vyhodnocovány tzv. kontextové ukazatele, které sledují vývoj prostředí pro podnikání a inovace
ve Zlínském kraji v čase. Jedná se o ukazatele, které pravidelně sleduje a publikuje Český statistický
úřad (ČSÚ), případně Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV), v regionálním členění jednotlivých
krajů. Tyto ukazatele indikují vývoj podnikatelského a inovačního prostředí v regionu bez ohledu
na realizaci RIS Zlínského kraje, i když k jejich hodnotám mohou aktivity RIS částečně přispívat.
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Tab. 3 - Měřitelné ukazatele naplnění jednotlivých strategických a specifických cílů RIS
Specifický cíl

Aktuální
hodnota (rok
2014)

cílová
hodnota

1 880
(29,71 %) ***/

2 200
(> 30 %) */

počet studentů VŠ s trvalým bydlištěm ve Zlínském kraji,
studujících přírodovědné a techn. obory (KKOV 1 – 3) (a
% podíl z celkového počtu VŠ studentů ze Zl. kraje)

7 246
(36,5 %)

8 000
(> 40 %) */

počet sledovaných aktivních případů spolupráce škol s
firmami v oblasti vzdělávání a praxí žáků a studentů

275 ****/

300 */

hodnocení středních odborných škol dle zaměstnavatelů
(spolupráce, úroveň znalostí a dovedností absolventů,
atd. - průměrná známka jako ve škole na základě
dotazníkového šetření)

2,4

1,5 */

podíl škol (ZŠ a SŠ) se zavedenými nástroji s nadanými
žáky / studenty z celkového počtu škol ve Zlínském kraji

nesledováno

Ukazatel úspěšnosti naplnění

Strategický cíl A.1 – Zajistit kvalifikované pracovníky pro potřeby VaVaI

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 o oblasti
VaVaI

počet žáků v 1. ročníku studia technických a
přírodovědeckých oborů na SŠ (a % podíl z celkového
počtu žáků 1. ročníků SŠ)

počet zapojených jedinců (žáků / studentů) do
podporovaných akcí
Počet podpořených pracovníků VaVaI

bude
nastaveno a
nesledováno
doplněno
při zahájení
realizace
relevantních
nerealizováno
aktivit

Strategický cíl B.1 – Zvýšení počtu inovací ve firmách
B.1.1. Iniciovat realizaci
VaVaI projektů firem,
oborových a
mezioborových uskupení

B.1.2. Zvýšit povědomí a
zájem firem o inovace

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

počet připravovaných společných projektů firem
s asistencí TIC

5

60 **/

Počet návštěvníků Inovačního portálu ZK
(www.inovacnipodnikani.cz)

74.000

480.000 **/

počet firem ze Zl. kraje, čerpajících veřejnou podporu
(dotace, fin. nástroje) na VaV a inovace (z toho mezinár.
projekty)

90 (3)

420 (20) **/

61

180 **/

počet podpořených firem (f) účastnících se akcí a
individ. konzultací, včetně hodnocení spokojenosti (h)

nerealizováno

300 (f),
1,3 (h) **/

počet firem (f) využívajících služby podpory exportu a
hodnocení spokojenosti (h) s poskytováním konkrétních
služeb

nesledováno

300 (f),
1,3 (h) **/

počet projektů pro rozšíření nebo zkvalitnění VaVaI
kapacit ve Zlínském kraji (firmy a VaV instituce)

12

60 **/

počet firem využívajících služeb VTP a center
aplikovaného výzkumu ve Zlínském kraji

28

200 **/

počet podpořených projektů spolupráce firem ze
Zlínského kraje s VaV pracovišti z veř. prostředků
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Specifický cíl

Aktuální
hodnota (rok
2014)

cílová
hodnota

45

300 **/

20 %

20 % */

12

120 **/

80 %

90 % */

počet nových podnikatelských záměrů v systému
podpory, které jsou podpořeny veřejnými prostředky

0

25 **/

počet iniciovaných spoluprací s poskytovateli rizikového
kapitálu

1

12 **/

Ukazatel úspěšnosti naplnění

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

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

počet připravovaných podnikatelských záměrů v rámci
systému podpory
podíl podnikatelských záměrů v systému podpory
vstupujících do realizace z přípravy
počet nově vytvořených pracovních míst včetně dalších
angažovaných osob v PI
míra přežití založených firem po 3 letech od jejich vstupu
do PI

*/ cílová hodnota bude požadovanou hodnotou v jednotlivých letech realizace, tj. počet podpořených firem / dalších subjektů
v daném roce či účastnících se definované aktivity v daném roce
**/ cílová hodnota bude součtem dosažených hodnot za roky 2015 – 2020
***/ stav k 30. 9. 2014
****/ hodnota za rok 2013
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Tab. 4 - Kontextové ukazatele sledující vývoj inovačního prostředí ve Zlínském kraji v jednotl. letech
Kontextový ukazatel (dle statistik ČSÚ a
MPSV)

2008

2009

173 542

169 291

A Zemědělství, lesnictví a
rybářství

3,1

1,9

1,7

B-E Průmysl

42,9

43,5

F Stavebnictví

7,5

7,8

G-S Služby

46,5

Tvorba hrubého fixního kapitálu ve Zlínském
kraji v mil. Kč
Výdaje na VaV v běžných cenách ve
Zlínském kraji v mil. Kč

Hrubá přidaná hodnota v mil. Kč

v tom podíl
odvětví (%)

- z toho výdaje na VaV v podnikatelském
sektoru v mil. Kč
investiční výdaje
- z toho
(v mil. Kč) neinv. výdaje (mzdové a
ostatní běžné)
Průměrný přepočtený počet zaměstnaných
(FTE) ve VaV ve Zlínském kraji

2010

2011

2012

2013

2014

171 571

173 293

*/

2,4

2,3

2,5

*/

43,3

43,6

43,2

44

*/

7,9

6,9

7,2

6,4

*/

46,8

47,1

47,2

47,2

47,1

*/

44 811

40 403

43 795

44 678

43 381

*/

1 633

1 583

1 809

2 109

2 313

2 003

*/

1 443

1 400

1 665

1 917

1 901

1 691

*/

nesledováno

251

313

144

146

*/

nesledováno

1 415

1 604

1 756

1 545

*/

167 555 171 076

*/

1 837

1 807

1 785

1 874

1 968

1 998

*/

- z toho v podnikatelském sektoru

1 642

1 607

1 586

1 667

1 688

1 646

*/

Udělené patenty Úřadem průmyslového
vlastnictví přihlašovatelům ze Zl. kraje

9

10

15

11

23

18

*/

9

9

13

4

9

8

*/

*/

*/

**/

*/

- z toho podnikům
Podíl inovujících podniků ve Zl. kraji (v %)
(dle šetření ČSÚ) **/
Tržby podniků za inovované produkty celkem
v mil. Kč (dle šetření ČSÚ)
Podíl spolupracujících podniků ve Zl. kraji na
technické inovaci s partnerem z EU nebo
EFTA (v %) (dle šetření ČSÚ) **/
Podíl spolupracujících podniků ve Zl. kraji na
technické inovaci s partnerem z ČR (v %)
(dle šetření ČSÚ) **/
Počet absolventů škol ve Zl. kraji v evidenci
Úřadů práce (za období 1. 5. – 30. 9. daného
roku)
Poměr absolventů SŠ ve Zl. kraji v evidenci
Úřadů práce a celkového počtu absolventů
SŠ ve Zl. kraji v daném roce (v %)

52,7 %
**/

**/

52,7 %
175 051

**/

175 685

14,6 %

16,0 %

**/

*/

31,6 %

33,1 %

**/

*/

1 597

2 279

2 445

2 332

2 251

2 726

2 088

11,3 %

16,0 %

17,6 %

14,5 %

16,7 %

18,8 %

16,7 %

* / data prozatím nejsou k dispozici
** / tržby podniků sledovány v rámci šetření ČSÚ pouze v některých letech (2010, 2012), podíl inovujících podniků a
spolupracujících podniků na technické inovaci sledován za delší časové období (2008 – 2010, 2010 – 2012, 2012 – 2014)

Kromě sledování výše uvedených ukazatelů je důležité také mít zpětnou vazbu ze strany
podnikatelského sektoru k realizaci RIS. Pro zjišťování aktuálních potřeb firem v návaznosti
na možnosti podpůrných subjektů a regionální samosprávy a pro zajištění vhodnosti realizovaných
podpůrných nástrojů bude kontinuálně v jednotlivých letech realizace akčních plánů RIS probíhat
diskuse s firmami, na základě které budou sbírány a vyhodnocovány v pravidelných intervalech náměty
a další informace, které napomůžou Zlínskému kraji a podpůrným subjektům při realizaci
a aktualizaci akčních plánů a při cílení nových vhodných podpůrných nástrojů k podpoře inovací
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ve firmách v regionu. Ve spolupráci s relevantními podpůrnými subjekty bude nastaven systém,
který zajistí pravidelný sběr a vyhodnocování informací od firem, týkajících se inovačních aktivit
a vhodných podpůrných nástrojů. K tomu by měly také napomoci tzv. inovační platformy RIS3,
podrobněji popsané v následující kapitole.

3.4 Naplnění konceptu inteligentní specializace
Zlínský kraj je dlouhodobě spíše tradičním průmyslovým regionem, s nízkým podílem výrazných VaV
aktivit a inovací vyšších řádů, proto je RIS dlouhodobě zaměřena obecně na podporu vytváření
prostředí, které napomůže rozvoji potenciálu pro směřování ke znalostní ekonomice a budoucímu
soustředění na podporu vybudovaného potenciálu. V předchozí RIS 2008 – 2013 nebyly definovány
nástroje podpory konkrétních oblastí či oborů, jednalo se o horizontální podporu inovačních aktivit ve
firmách a spolupráce se vzdělávacími institucemi bez ohledu na jejich oborové zaměření. Stejně tak
RIS 2013 – 2020 byla ve své první schválené verzi zaměřena spíše na horizontální témata týkající
se celkově inovačního prostředí v regionu (původní prioritní osa A - lidské zdroje, kreativita, atraktivita
technických oborů; původní prioritní osa B – funkční podpůrná infrastruktura, spolupráce, sdílení
informací, finanční zdroje pro inovace, PR inovačních aktivit). Byla zde však uvedena klíčová odvětví
kraje, definovaná v rámci analytických podkladů z roku 2011 a předcházejících let. Jedná se o odvětví
výroby pryžových a plastových výrobků (CZ-NACE 22), kovových konstrukcí a kovových
výrobků (CZ-NACE 25), chemických látek a chemických přípravků (CZ-NACE 20), elektrických
zařízení (CZ-NACE 27), počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (CZ-NACE 26),
strojů a zařízení (CZ-NACE 28), potravinářských výrobků a nápojů (CZ-NACE 10), ostatních
dopravních prostředků a zařízení (letecký průmysl – CZ-NACE 30), nábytku (CZ-NACE 31). Ze
sektoru služeb se jedná zejména o ICT a multimédia43.
Při aktualizaci RIS v roce 2015 jsou v horizontálně definovaných třech prioritních osách (A –
Kvalifikované lidské zdroje v oblasti VaVaI, B – Zvýšení inovační výkonnosti firem, C – Zvýšení počtu
nových podnikatelských záměrů) opět představeny podpůrné nástroje bez rozlišení odvětví či oblastí.
Avšak v rámci konceptu inteligentní specializace jsou kromě těchto horizontálních priorit definovány tzv.
vertikální domény specializace (A – Inovativní aplikace polymerů, B – Inovace v konstrukčních
činnostech, C – Inteligentní a úsporné elektronické systémy), které jsou podrobněji popsány v kapitole
1.4 tohoto dokumentu. Tyto domény specializace jdou napříč několika odvětvími s tím, že klíčovými
hráči jsou výrazně inovační firmy, zejména z odvětví uvedených v předchozím odstavci. Zároveň
předpokládáme, že významnou roli budou v doménách specializace hrát také VaV pracoviště a oborová
uskupení (zejména klastry) orientovaná na VaV.
Pro rozvoj těchto domén specializace očekáváme v období let 2015 – 2022 specifické podpůrné
nástroje, k jejichž využití budou zjišťovány konkrétní rozvojové potřeby firem v rámci těchto domén a
absorpční kapacita projektů zamýšlených těmito firmami. Nástrojem ke zjišťování rozvojových potřeb,
ale také k prohloubení spolupráce v definovaných doménách specializace, by měly být tzv. „inovační
platformy“, jejichž pravidelná setkání bude zajišťovat krajský RIS3 manažer. Důležité pro rozvoj domén
specializace a obecněji inovačního potenciálu regionu je také objevování nových tržních příležitostí
firem, které je v konceptu RIS3 popsáno jako „proces podnikatelského objevování“ (entrepreneurial
discovery process). K tomuto procesu by měly svým mezioborovým přístupem přispět i výstupy
inovačních platforem. Ty by měly směřovat k přípravě a realizaci konkrétních projektů, v nichž budou
firmy schopné aplikovat své vysoce specializované znalosti ze svých tradičních oborů v jiných oborech
a směřovat k tvorbě unikátních produktů, uplatnitelných na globální úrovni.
Podpora setkávání a spolupráce firem v inovačních platformách a rozvoj domén specializace Zlínského
kraje by měly být dlouhodobě podporovány z prostředků operačních programů, zejména OP VVV. Tato

oblast ICT a multimédií spadá dle CZ-NACE do celé řady činností, uváděných zejména pod kódy CZ-NACE 58,
59, 60, 62, 63, 73 a 74.
43
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podpora bude mít podobu tzv. Smart akcelerátoru, jehož smyslem je podpořit fungování krajských
partnerství a týmu projektových manažerů, zajišťujících přípravu a realizaci intervencí / projektů na
krajské úrovni, v souladu s krajskou přílohou Národní RIS3. Připravované nové projektové záměry
budou poté předkládány k financování z operačních programů a dalších dotačních zdrojů podporujících
inovace v období let 2015 – 2022.
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Seznam použitých zkratek:
7. RP

Sedmý rámcový program pro vědu a technologický výzkum (www.cordis.lu)

ALFA

Program Technologické agentury ČR zaměřený na podporu aplikovaného výzkumu a
experimentálního vývoje (www.tacr.cz)

CIP

Rámcový program Konkurenceschopnost a inovace 2007 – 2013 (Competitiveness
and Innovation Framework Programme) - http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm

COSME

Program pro konkurenceschopnost podniků, zvláště malých a středních 2014-2020
(Programme for the Competitiveness of Enterprises and small and medium—sized
enterprises) – http://ec.europa.eu/cip/cosme/index_en.htm

CTT

Centrum transferu technologií

CZ-NACE

Klasifikace ekonomických činností užívaná Českým statistickým úřadem
(http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/klasifikace_ekonomickych_cinnosti_(cz_nace)

ČR

Česká republika

ČSÚ

Český statistický úřad (www.czso.cz)

EFTA

Evropské sdružení volného obchodu (The European Free Trade Association –
www.efta.int)

EGAP

Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (pojišťovna vlastněná státem,
pojišťující zejména tržně nepojistitelná rizika spojená s financováním vývozu zboží,
služeb a investic z ČR – www.egap.cz)

EIB

Evropská investiční banka (www.eib.eu)

EIF

Evropský investiční fond (http://www.eif.europa.eu/)

EU

Evropská unie

FTE

Přepočtený počet zaměstnanců na plné úvazky (full time equivalent)

HR

Lidské zdroje (human resources)

HW

Hardware

ICT

Informační a komunikační technologie

KET

Klíčové umožňující technologie (Key enabling Technologies) – definice z konceptu
„Inteligentní specializace“

KHK ZK

Krajská hospodářská komora Zlínského kraje

KKOV

Klasifikace kmenových oborů vzdělávání (http://stistko.uiv.cz/katalog/ciselnika.asp)

MPSV

Ministerstvo práce a sociálních věcí (www.mpsv.cz)

MSP

Malý a střední podnik

MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (www.msmt.cz)

NIS

Národní inovační strategie ČR (http://www.mpo.cz/dokument91200.html)

NP VaVaI

Národní politika výzkumu, vývoje a inovací (na léta 2009 – 2015)
(http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=532844)

OP

Operační program

OP PIK

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
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OSVČ

osoba samostatně výdělečně činná (podnikající fyzická osoba)

OP VVV

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Ph.D.

Akademický titul, představující vědeckou hodnost doktora (z latinského philosophiæ
doctor)

PI

Podnikatelský inkubátor

PR

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

PRÚOZK

Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje (http://www.kr-zlinsky.cz/zakladnikoncepcni-strategicke-dokumenty-cl-668.html)

RIS

Regionální inovační strategie

RIS ZK

Regionální inovační strategie Zlínského kraje

RIS3

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

ROP

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

RPZ

Regionální podpůrný zdroj, s.r.o. (organizace založená Zlínským krajem – www.rpzzlin.cz)

SRZK

Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009 – 2020 (http://www.kr-zlinsky.cz/zakladnikoncepcni-strategicke-dokumenty-cl-668.html)

S3

Strategie inteligentní specializace

SŠ

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

SW

Software

SWOT

Silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení (Strenghts, Weaknesses, Opportunities,
Threats)

TAČR

Technologická agentura České republiky (www.tacr.cz)

TIC

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

TIP

Resortní program Ministerstva průmyslu a obchodu podporující projekty výzkumu a
vývoje (http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/vyzkum-a-vyvoj/)

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

VŠ

Vysoká škola/y, 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/y
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Přílohy (samostatné dokumenty):
P1 - Zhodnocení RIS 2008 - 2013 a kontext s rozvojovými aktivitami ZK
P2 - Shrnutí analytických podkladů pro aktualizaci RIS + SWOT analýza (2012)
P3 – Monitoring naplnění RIS 2013 – 2020 v letech 2013-14
P4 – krajská příloha Národní strategie inteligentní specializace
P5 - Akční plán RIS 2015 – 2016
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