


Jihočeský kraj

 Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR)

 Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení)

 Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice,
Jindřichův Hradec

 Výhodná geografická poloha na hranici s Rakouskem a
Německem

 Atraktivní pro cestovní ruch



Regionální inovační strategie 
– RIS3

 Česká republika = 1 Národní S3 strategie se 14 regionálními
přílohami

 S3 strategie provázána s 2 novými operačními programy
podporujícími zvyšování konkurenceschopnosti a vzdělávání
(především OP Výzkum, vývoj a vzdělávání a OP Podnikání a
inovace pro konkurenceschopnost)

 Důraz kladen na spolupráci firem – vědeckovýzkumných
institucí – regionální samosprávy



Jihočeský kraj – silné stránky

 Diverzifikovaný zpracovatelský průmysl (region není závislý na
1 odvětví)

 Silný agropotravinářský průmysl (potravinářství, zemědělství,
rybníkářství, pivovarnictví)

 Výhodná geografická poloha k rozvinutým evropským trhům

 Špičkové vědecké týmy v oblasti přírodních věd

 Cenově konkurenceschopná pracovní síla



Jihočeský kraj – slabé stránky

 Těžiště výroby mnoha podniků je ve výrobcích s nízkou
přidanou hodnotou

 Nedostatečně rozvinutá dopravní infrastruktura

 Nedostatek absolventů a kvalifikovaných pracovníků v
technických oborech

 Nedostatečná komunikace podnikatelské a vědecko-výzkumné
sféry



Jihočeský kraj - příležitosti

 Posílení podpory zahraničních i českých firemních investic do
produktů a služeb s vyšší přidanou hodnotou

 Motivace přenosu výzkumných center zahraničních firem do
ČR

 Zatraktivnění technických a přírodovědných oborů na všech
stupních vzdělávání

 Zlepšení špičkového výzkumu vstupem do Evropského
výzkumného prostoru nebo prostřednictvím Horizontu 2020



RIS3 Jihočeského kraje

 schválena dne 26. června 2014 Zastupitelstvem Jihočeského
kraje

 Ve strategické části 3 Klíčové oblasti změn:

Kvalitní lidské zdroje

Spolupráce a technologický transfer

Rozvoj podnikání



Kvalitní lidské zdroje

Cíl: Zvýšení relevance a dostupnosti lidských zdrojů ve vztahu k
potřebám regionálního trhu práce.

Příklady aktivit:

 dlouhodobá práce s talenty s cílem jejich uplatnění v kraji

 zvýšení zájmu o vzdělávání a pracovní uplatnění v technických i
přírodovědně orientovaných vědních oborech

 zkvalitnění přípravy na budoucí povolání formou spolupráce
vzdělávacích institucí a firem

 stínovánímanažerů ve firmách



Spolupráce a technologický transfer

Cíl: Posílení vzájemně se doplňujících partnerství mezi firemní a
vědecko-výzkumnou sférou.

Příklady aktivit:

 inovační vouchery

 servisní aktivity Jihočeského vědeckotechnického parku v ČB
týkající se propojení firem a VaV institucí

 „Knowledge transfer partnership“ – stáž výzkumníka ve firmě

 jednotná propagace odvětví – klastry, web

 přeshraniční a meziregionální spolupráce



Rozvoj podnikání

Cíl: Zkvalitnění nabídky podpůrných nástrojů, které provázejí
nositele inovační myšlenky od zrodu jeho nápadu, k vytvoření
firmy až po distribuci hotových výrobků na zahraniční trhy.

Příklady aktivit:
 zvýšení kvality služeb pro začínající firmy (např. inkubační

programy)
 rozvoj inovačního potenciálu ve firmách formou specializovaných

poradců
 vznik kompetenčního centra
 podpora v oblasti ochrany duševního vlastnictví
 zvýšení internacionalizace firem - specializovaná poradenství o

cílových trzích, podnikatelské mise



Klíčové oblasti specializace v Jihočeském kraji

 Biotechnologie pro udržitelný rozvoj společnosti

 Strojírenství a mechatronika

 Elektrotechnika



Jihočeský vědeckotechnický park – II. etapa

Úspěšně realizované aktivity I.

Celková užitná plocha – 3 100 m2.

Navrhované prostory k pronajmutí tvoří:

 kancelářské prostory

 laboratoře

 poloprovozní prostory

 víceúčelový sál

www.jvtp.cz



Úspěšně realizované aktivity II.

Jihočeské podnikatelské vouchery 1. výzva – podzim 2014

 Cílem je propojení podnikatelské a vědecko-výzkumné sféry

 Vhodní žadatelé – malé a střední podniky se sídlem v Jihočeském kraji 

 Poskytovatelé znalostí - vědecko-výzkumné instituce z celé ČR

 Max výše podpory: 5 100,-- EUR (75 % uznatelných nákladů)

 Celková alokace: 70 000,-- EUR ze zdrojů Jihočeského kraje

 Příklad podporovaných činností – vývoj produktu, návrh prototypu,
materiálová analýza, technologický audit, optimalizace procesů atd.

 V I. výzvě podpořeno 16 projektů



Úspěšně realizované aktivity III.

Souhrnná nabídka regionálních vědecko-výzkumných kapacit

 katalogy přístrojů a expertních služeb
 zapojení Center pro transfer technologií při VaV institucích
 příklad Jihočeské univerzity v ČB – www.b4i.cz

Rozvoj oborových platforem a klastrových iniciativ

 Při Jihočeské univerzitě vznik nové „České biotechnologické
platformy CEBIO“

 Potravinářský klastr „Chutná hezky. Jihočesky“

http://www.b4i.cz/


Úspěšně realizované aktivity IV.

Jednotná propagace odvětví

 Portál gate2Biotech – brána do českých biotechnologií

 Dvě nezávislé jazykové verze www.gate2biotech.cz a ww.gate2biotech.com

 Sekce zpravodajství, autorské články

 Novinky ze světa biotechnologií

 Nabídky ke spolupráci

 Biotechnologický report

 Zaměstnání

http://www.gate2biotech.cz/
http://www.gate2biotech.com/


Děkuji za pozornost!

Michaela Novotná 

Krajský S3 manager pro Jihočeský kraj

novotna@jaip.cz, tel: 608 572 269

www.risjk.cz

mailto:novotna@jaip.cz
http://www.risjk.cz/

