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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 11.6

31. zasedání zastupitelstva konané dne 7. 9. 2020

Věc:
Aktualizace Regionální inovační strategie Ústeckého kraje

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Schválení aktualizace Regionální inovační strategie Ústeckého kraje

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 1. 7. 2020 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 022/103R/2020

Přílohy: 

11.6-1 Název: bod 11.16 priloha 1.pdf Regionální inovační strategie 
Ústeckého kraje U

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 a naposledy aktualizována a schválena dne 28.1.2019 
usnesením ZÚK č. 014/17Z/2019.

Důvody pro aktualizaci:

1) Z důvodu změny Národní inovační strategie na centrální úrovni a vzhledem k přípravě nové dotační 
periody 2021-2027, vyvstala potřeba aktualizace regionálních inovačních strategií. Požadavky na aktualizaci 
byly definovány a vyžadovány Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky.
2) V souvislosti s připravovanou transformací uhelných regionů bylo na základě požadavku Ministerstva 
průmyslu a obchodu nezbytné zohlednit v Regionální inovační strategii chystané změny a uvést vazbu
strategie RE:START na RIS Ústeckého kraje.
3) Dalším důvodem aktualizace byl požadavek na intenzivnější mezinárodní spolupráci v oblasti inovací, tzv. 
internacionalizace inovačních aktivit v kraji.
4) Vzhledem k dynamickému vývoji ve světě a Evropě vyvstala potřeba intenzivnější reflexe a implementace 
zejména budoucích světových trendů ve směřování kraje. Tato aktualizace tedy především zahrnuje dopředný 
pohled potenciálních změn v regionu.

Provedené změny:

1) V rámci tradičních oblastí nedošlo k výrazným změnám vzhledem k RIS3 strategii schválené 
zastupitelstvem 28.1.2019. Došlo k úpravě vertikálních priorit z hlediska budoucích trendů (emerging oblasti).
2) V rámci aktualizace RIS přibyly kapitoly internacionalizace a vazby na transformaci regionu (RE:START).
3) Byla aktualizována analytická část a příloha 1 inovační strategie.
4) V implementační části byla změněna kompetence za RIS z Odboru regionálního rozvoje na Odbor SPRP.

Aktualizace Regionální inovační strategie ÚK byla projednána a schválena na Krajské radě pro 
konkurenceschopnost dne 23.6.2020 a následně navržena RÚK dne 1.7.2020, usnesením č. 022/103R/2020 
ke schválení do ZÚK.
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