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Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

schvaluje

aktualizaci Regionální inovační strategie Ústeckého kraje dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.



Důvodová zpráva:
Regionální inovační strategie Ústeckého kraje slouží jako nástroj, který podpoří posun regionální ekonomiky z 
etapy závislosti na faktorech produkce a závislosti na efektivitě do ekonomiky, která staví svou konkurenční 
výhodu na inovacích. Pro Ústecký kraj a celou Českou republiku jde v tuto chvíli o nezbytnost a jedinou cestu, 
která může zajistit růst životní úrovně obyvatel. Zastupitelstvem Ústeckého kraje byla Regionální inovační 
strategie Ústeckého kraje schválena 26.2.2014.

Důvod aktualizace:
Po čtyřech letech existence Regionální inovační strategie Ústeckého kraje a zároveň Krajské přílohy k 
národní RIS3 strategii a Ústecký kraj vyvstala nutnost aktualizace těchto dokumentů.

Ta má několik příčin:
a) Sjednocení dokumentů
Na úrovni kraje existují dva odlišné dokumenty: Regionální inovační strategie ÚK (vznikla z iniciativy kraje) a 
Krajský annex k národní RIS3 strategii (vznikl jako ex-ante kondicionalita z národní úrovně). Byť jsou 
dokumenty obsahově propojené, jejich souběžná existence je matoucí. Cílem je vytvořit jeden materiál: 
krajskou inovační strategii, která zároveň bude splňovat podmínky pro tzv. strategie inteligentní specializace 
(RIS3).

b) Posun v realizaci RIS
Řada opatření z původní RIS už je splněna, případně je ve fázi realizace. U jiných se nenašel jasný nositel a 
tato opatření se nerealizují. Proto je třeba očistit strategii o hotová a také o zbytečná opatření a najít nové 
aktivity, které budou mít pro kraj reálný přínos.

c) Zpřesnění oblastí specializace
Jednou z důležitých součástí RIS3 strategií je vymezení tzv. inteligentní specializace, tzn. oblasti či oblastí, ve 
kterých má kraj nejvyšší konkurenceschopnost a které je vhodné dále podporovat. V původním materiálu byly 
tyto oblasti vymezeny poměrně široce, nyní dojde k jejich zpřesnění.

d) Propojení na další aktivity kraje
V roce 2018 byla zpracována a schválena Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027; její součástí je 
Strategie restrukturalizace (Re:start) jako jeden z nástrojů podpory. Regionální inovační strategie ÚK musí 
reagovat na tento nadřazený dokument. Zároveň kraj připravuje koncept „one stop shopu“ subjektů a služeb 
věnujících se podpoře podnikání, je proto vhodné reagovat na tento záměr.

Cílem aktualizace je, aby nově vzniklý dokument plnil následující funkce:

a) Užší zaměření na inovace
Původní dokumenty byly široce pojaté a věnovaly se i oblastem, které souběžně řeší jiné krajské strategické 
materiály. Tato nová strategie bude zúžena na podporu inovací – a to jak technických, tak netechnických.
Technické inovace jsou výrobkové a technologické inovace sestávající ze zavedení nových výrobků a 
technologií a podstatného technického zlepšení vyráběných výrobků a používaných technologií. Inovace se 
pokládá za realizovanou uplatněním nového nebo zlepšeného výrobku na trhu, nebo použitím nové nebo 
zlepšené výrobní technologie. Technická inovace zahrnuje soubor vědeckých, technických, organizačních, 
finančních a obchodních aktivit. Pod pojmem „výrobek“ se rozumí jak zboží, tak služba (produkt). Procesní 
inovace znamenají zavedení nového nebo podstatně zlepšeného způsobu výroby. Netechnické inovace jsou 
zejména organizační a marketingové inovace (např. implementace pokrokových metod řízení, zavedení 
významných změn organizační struktury, implementace nových nebo podstatných změn ve strategické 
orientaci společnosti či firmy), sociální inovace.

b) Tvorba otevřeného inovačního ekosystému kraje
Inovační ekosystém je systém organizací a služeb, který ovlivňuje firmy na cestě za inovacemi. Tvoří ho firmy, 
veřejné a vědecko-výzkumné instituce, vzorce chování jednotlivců, ekonomická struktura regionu a politická 
vůle, ale i politická situace a celková ekonomická situace (přístup k finančním prostředkům).
Cílem je budovat v Ústeckém kraji inovační ekosystém, který bude:
- Otevřený na vstupu. Bude podchycovat a podporovat inovativní nápady co nejvyššího množství aktérů, 
zaměří se na více cílových skupin a typů podpory.
- Otevřený směrem k inovačnímu ekosystému ČR. Vzhledem k velikosti Ústeckého kraje a počtu zdejších 
inovativních subjektů je vhodné maximálně využívat podpůrnou infrastrukturu (nástroje a služby), která je 
zajišťována z centrální úrovně, případně aktéry celorepublikového významu.



Postup přípravy
Analytická část aktualizace byla zpracována v období květen až září 2018. Aktualizace návrhové části byla 
řešena na Krajské radě pro konkurenceschopnost (jednání 16. 5. a 29. 11.). Podněty pro návrh typových 
opatření byly získány z hloubkových rozhovorů s představiteli firem a výzkumných organizací (květen až říjen 
2018). Zároveň se návrhy opatření zabývaly platformy působící v kraji (Výzkumně-vzdělávací platforma – 
jednání 12. 2. a 23. 10. 2018, Pracovní skupina pro chemický průmysl – jednání 28. 5. a 16. 10. 2018).
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