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Vážení čtenáři, předkládáme Vám další číslo letošního Newsletteru vydávaného Regionální kontaktní 

organizací Západní Čechy (http://rko.zcu.cz). Tento Newsletter pro Vás od roku 2011 shrnuje důležité 

informace, kontakty a odkazy týkající se podpory mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji nejen 

v oblasti našeho regionu. V tomto čísle Vám předkládáme informace týkající se „Národní/regionální 

výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci pro Plzeňský kraj“ (strategie RIS3), resp. 

východiska, doporučené postupy pro zpracování a náměty a zdroje pro vypracování.  

Strategie RIS3 

Strategie RIS3 jsou integrované agendy pro ekonomickou transformaci v konkrétním místě, které se 

zaměřují na tyto důležité body:  

 Podporují politiky jednotlivých států/regionů a investice směřují ke klíčovým 

národním/regionálním prioritám, výzvám a potřebám pro znalostní rozvoj. 

 Staví na silných stránkách, konkurenčních výhodách a potenciálu excelence jednotlivých 

států/regionů. 

 Podporují technologické i praktické inovace a snaží se podněcovat investice do soukromého 

sektoru. 

 Usilují o maximální zapojení zainteresovaných stran a podporují inovace a experimentální 

přístup. 

 Opírají se o důkazy a spolehlivé monitorovací a hodnotící systémy. 

Strategie RIS3 jsou Evropskou komisí navrženy jako nutná podmínka pro podporu investic u dvou 

klíčových cílů politiky soudržnosti EU. Jedná se o cíle následující:  

 Posilování výzkumu, technologického vývoje a inovací (cíl VaI). 

 Zvyšování přístupu ke kvalitním informačním a komunikačním technologiím (IKT) a jejich 

používání (cíl IKT). 

Strategie RIS3 je tzv. ex-ante kondicionalitou pro čerpání dotací z operačních programů na podporu 

investic do výzkumu, vývoje, inovací a informačních technologií z prostředků Strukturálního fondu ERDF 

EU pro programovací období 2014 – 2020 a nebude-li vytvořena do konce roku 2013 (mezního termínu 

stanového pro vytvoření Strategie RIS3 pro ČR Evropskou Unií), nebude možné dotace čerpat. Garantem 

pro vytvoření strategie RIS3 je MŠMT, přičemž k 1. lednu 2013 byla ustanovena hlavní koordinační rada. 

V rámci strategie RIS3 je zapotřebí vytvořit národní strategii RIS3, jejíž součástí bude 14 regionálních 

příloh za každý kraj ČR. Tuto přílohu je tedy nutné sepsat i v rámci Plzeňského kraje a navázat jí na 

národní rámec. Regionální příloha bude definována klíčovými regionálními aktéry z podnikatelské sféry, 

zástupci VaV a akademické obce, zástupci krajské správy a zprostředkovatelských a poradenských 

organizací Plzeňského kraje. 

http://rko.zcu.cz/
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Co se týče praktického dopadu strategie RIS3, jedná se o následující: 

 Ex-ante podmínka strategie RIS3 vyžaduje od členských států a regionů EU, aby identifikovaly 

znalostní specializace, které nejlépe vyhovují inovačnímu potenciálu, na základě jejich předností 

a schopností. 

 Identifikaci je třeba provést pomocí procesu „podnikatelského objevování“, tj. zapojení klíčových 

inovačních zainteresovaných subjektů a podniků. Inteligentní specializace tak není strategií 

prosazovanou shora, ale strategií, která zapojuje podniky, výzkumná centra a univerzity do 

společného úsilí při identifikování nejslibnějších oblastí specializace daného členského státu či 

regionu, ale také jeho slabin, které brání inovacím. 

Závěrem 

Důvodem zpracování RIS3 strategie je: 

 Vyvinout a implementovat strategii pro ekonomickou transformaci 

 Najít odpovědi na ekonomické a společenské problémy a výzvy, reagovat na globální změny 

 Přilákat investory 

 Zlepšit vnitřní a vnější kontakty, více motivovat zainteresované strany („stakeholders“) 

 Vyhnout se fragmentaci, překryvům a „imitaci“ (výzkum, sektory, klastry), vhodně koordinovat 

omezené zdroje 

 Vytvořit nutnou kritickou masu a zvýšit efektivitu, mobilizovat zdroje 

 Propagovat přelévání znalostí a technickou diverzifikaci 

Obecný prostup pro zpracování strategie RIS3: 

 Analýza regionální kontextu a potenciálu (včetně přesahů mimo region) 

 Projednání s klíčovými aktéry (univerzity, podniky, veřejná správa, podpůrné organizace) 

 Stanovení vize do budoucnosti (jasné, realistické, dlouhodobé, projednané) 

 Výběr priorit (technologických, mezioborových, horizontálních) 

 Politický mix – kombinace nástrojů pro podporu realizace 

 Monitoring a evaluace – indikátory, systém vyvážených ukazatelů, odborné hodnocení (peer 

review) 

Více informací o RIS3 strategii pro Českou republiku naleznete na webových stránkách MŠMT na adrese 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/ris3-strategie-pro-cr. 
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