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RIS3 strategie

• RIS3 = Research and Innovation Strategy for Smart Specialization = Výzkumná a inovační 

strategie pro inteligentní specializaci

• Existence RIS3 na národní úrovni s regionální dimenzí je tzv. ex-ante kondicionalitou EK pro 

čerpání prostředků z ERDF na oblast VaVaI v příštím programovém období 2014+

� Důvod? Obecná nespokojenost s dosavadními výsledky realizace politiky soudržnosti v 

EU (nejen v ČR)

� Cíl RIS3: změna sektorové struktury s cílem podpořit konkurenceschopnost a snížit 

nezaměstnanost

� Jak? - eliminace tříštění zdrojů na VaVaI
- vyhnout se imitaci vyspělejších regionů
- tlak na provázaní VaV institucí s potřebami ekonomiky
- podpora vzniku a rozvoje nových aktivit s velkým potenciálem pro inovace 

a spill-overs (vedlejší ekonomické efekty)



Proč pot řebujeme RIS3?

• Důvodem není jen plnění ex-ante kondicionality, ale zejména slábnoucí konkurenceschopnost ČR

� Nutný přesun od konkurenceschopnosti založené na cenové výhodě ke konkurenceschopnosti založené na 

znalostech a inovacích



RIS3 – nové metodické principy

• Koncepce RIS3 strategie je vystavěna na několika nových metodických principech , které ji odlišují od 

dosavadních strategických dokumentů v oblasti VaVaI v ČR:

� silný důraz na prioritizaci

� „bottom-up “ přístup , který má dvě dimenze: 

- široké zapojení aktérů ze všech sfér triple/quadruple helix do procesů identifikace prioritních oblastí (důraz je kladen 

zejména na zapojení podnikatelské sféry a principu „entrepreneurial discovery“) – zamezení prioritizaci „od stolu“; 

- prvotní identifikace priorit na regionální úrovni a jejich následné reflektování na národní úrovni

� Využití nejmodernějších přístupů k podpoře regionálního rozvoje: omezení rizika „slepé“ imitace vyspělých 

regionů a následování momentálních světových trendů; podpora upgradingu (posunu k výrobkům s vyšší přidanou hodnotou, 

posun firem na vyšší stupně/řády v dodavatelských řetězcích); respektování potřeby dosažení kritické velikosti pro dosažení 

excelence v mezinárodním měřítku; podpora „příbuzné rozmanitosti“

� silný důraz na implementac i – nutnou součástí strategie je akční plán obsahující návrhy konkrétních opatření, 

které ji budou naplňovat (včetně opatření stimulujících investice soukromého sektoru do oblasti VaVaI)

� podpora spolupráce mezi sférami triple/quadruple helix

� důraz na důsledný monitoring a evaluaci v rámci implementace strategie

� důraz na „policy learning“ – reakce politiky na výsledky opatření



RIS3 strategie ČR – zodpov ědné subjekty

• MŠMT je garantem splnění této kondicionality

• Územní jednotkou pro regionální dimenzi RIS3 strategie zvoleny kraje

• MŠMT zahájilo přípravy RIS3 v r. 2012 ustavením RIS3 Koordina ční rady ( odborníci 

zastupující instituce aktivní ve formování hospodářské politiky ČR v oblasti 

konkurenceschopnosti, VaVaI, IT a regionálního rozvoje. (Rada plní funkci  koordinačního a 

dozorčího orgánu pro přípravu a implementaci RIS3 strategie v ČR na národní i krajské úrovni)

• Metodickou a poradenskou podporu, odbornou expertízu a koordinační funkci ve fázi 

příprav i zahajování implementace zajišťuje na národní úrovni tzv. RIS3 facilitátor 

(externí odborný subjekt); na úrovni regionální zajišťují S3 aktivity tzv. krajští S3 

manažeři v jednotlivých krajích ČR. 

• Klíčovým (ale ne jediným) implementačním nástrojem RIS3 jsou relevantní operační 

programy 2014+ (zejména OP VVV, OP PIK a OP Praha – Pól růstu)



Koncepce RIS3 v ČR

• RIS3 dokument bude zpracován na národní úrovni a jeho regionální dimenze bude 

zajištěna prostřednictvím 14 regionálních dodatk ů (RIS3 annexů) zpracovaných na 

úrovni jednotlivých krajů ČR (annexy budou mj. obsahovat zpřesnění národních priorit v 

návaznosti na specifika výzkumného a inovačního potenciálu daného kraje)

• Vzhledem k dosud relativně omezené míře rozvinutosti inovačního systému na národní 

úrovni i úrovni většiny krajů, navržené RIS3 priority budou dvojí povahy : 

– horizontální (průřezové) = nové typy aktivit podporujících dobudovávání a zkvalitňování 

inovačního systému, tj. zavádění podpůrných schémat na posílení spolupráce mezi výzkumnými 

organizacemi a firemní sférou (např. inovační vouchery, schémata pro podporu mobility mezi 

sférami triple-helix, transfer technologií), after-care programy pro investory, podpora talentů,         

podpora start-upů, apod.; 

– vertikální = zaměření na konkrétní konkurenceschopné, progresivní odvětvové/pododvětvové 

VaVaI oblasti – „domény“ se silným růstovým potenciálem



Proč krajské RIS3 annexy?

• Rozdílnost krajů a jejich silná role ve vytváření klíčových podmínek inovačního systému

� Specifické podmínky kladou nároky na rozdílnou kombinaci intervencí – národních 

ale i krajských

• Prostřednictvím RIS 3 může kraj: 

– podpo řit šance místních subjekt ů (firem, VŠ i VaV organizací) při získávání dotací z 

operačních program ů (OP VVV, OP PIK, OP PPR) 

– získat prostředky na realizaci krajských intervencí na podporu konkurenceschopnosti/inovací 

(kofinancování z OP: 85%, nutné dofinancování z rozpočtu kraje:15%)

• Podmínkou je nutná sou činnost kraj ů:

– potřeba krajské koordinace – zřízení stabilní krajské struktury pro řízení a implementaci RIS3 strategie 

(inovační platformy, rady pro RIS3/inovace, krajští manažeři, ad.)

– potřeba schválení RIS3 annexu krajským zastupitelstvem dříve než bude celý dokument schválen vládou ČR 

(tj. v červnu 2014)

– potřeba zajišt ění financí na kofinancování krajských intervencí



Krajští S3 manaže ři

• S3 Aktivity v krajích jsou řízeny krajskými S3 manažery ; funkce: 

• zpracování analytických podkladů

• facilitace budování řídicí a implementační struktury pro RIS3 v krajích (budování partnerství) + 

pořádání kulatých stolů sdružujících klíčové aktéry z výzkumné, podnikatelské a akademické 

sféry (sběr podnětů pro prioritizaci a později i pro implementaci)

• zpracování regionálních annexů RIS3 strategie

• spolupráce s facilitátorem na řízení příprav implementace RIS3 strategie v krajích

• duben 2013 – proběhlo ve spolupráci s krajskými úřady otevřené výběrové řízení – 100 

přihlášek, pohovory s 30 kandidáty � vybráno 14 krajských S3 manažerů

• V období květen-listopad 2013 proběhlo 5 spole čných workshop ů pro S3 manažery a 

zástupce kraj ů (odborné školení + zadání úkolů ve společné agendě pro další 

mezidobí). 



• V tento moment je již za většinu krajů kraj zpracován draft analytické části i strategické 

části RIS3 annexu (přehled již existujících relevantních analýz a nástrojů pro podporu inovačního podnikání a 

jejich zhodnocení, identifikace existujících platforem a krajských aktérů, problémová analýza, SWOT analýza, 

stakeholder analýza a návrh implementační struktury pro RIS3) + návrh strategické části

• Struktura pro řízení a implementaci RIS3 strategie bude mít v krajích dle centrálního 

metodického zadání obdobnou (víceúrovňovou) podobu zajišťujících následující funkce :        

(i) řídicí (krajská rada pro inovace), (ii) výkonnou (implementující subjekt), (iii) konzultační (inovační platformy 

sdružující místní stakeholdery z podnikové i VaV sféry), (iv) koordinační (S3 manažer) a (v) 

monitorovací/evaluační (externí subjekt). Konkrétní způsob zajištění těchto funkcí a navržení zodpovědných 

subjektů sdružených na jednotlivých úrovních této struktury jsou individuálním řešením v každém kraji.

• Stav rozpracování krajských annex ů i stav vytvá ření krajských partnerství pro přípravu a 

realizaci intervencí pro inteligentní specializaci je v současnosti v jednotlivých krajích velmi 

odlišný . (Tato odlišnost odráží (i) institucionální situaci  (vč. míry politické podpory) i (ii) existenci 

různorodých plánovacích a strategických dokumentů v jednotlivých krajích).

• V řadě krajů představuje zařazení podpory VaVaI mezi krajské priority zásadní zm ěnu ve 

smýšlení a v přístupu k podpoře regionálního rozvoje a konkurenceschopnosti

S3 aktivity v krajích



• Vysoutěžen prostřednictvím VZ (po několikaměsíčních komplikacích) v září 2013. 

Smlouva podepsána v říjnu 2013 s podavateli vítězné nabídky – konsorciem zkušených 

společností: Berman Group, JIC a RPIC VIP

• Hlavní činnosti RIS3 facilitátora :  

- zajištění špičkového školícího programu pro krajské S3 manažery

- zpracování RIS3 strategie na národní úrovni v souladu s metodikou EK při 

zohlednění specifik České republiky (+ metodika aktualizace)

- koordinace příprav regionálních annexů RIS3 strategie (dohled nad dodržováním 

jednotné metodiky, zejm. nad procesem identifikace priorit na základě analýz 

a diskusí s místními stakeholdery – zamezení prioritizaci „od stolu“)

- - facilitace zahájení implementace RIS3 strategie na národní i                  

krajské úrovni

RIS3 Facilitátor



• Začátek prosince 2013: zpracován akční plán pro plnění ex-ante kondicionality

• do konce r. 2013 – draft RIS3 dokumentu na národní ú rovni + draft RIS3 annexů 

• leden 2014 – 5. jednání RIS3 Koordinační rady (předložení národní RIS3 k projednání)

• Do 31.1. 2014 – zaslání národní RIS3 Evropské komisi k připomínkování (prozatím bez 

krajských annexů, které musí být nejprve projednány s krajskými stakeholdery a schváleny 

krajskými zastupitelstvy)

• únor-duben 2014 – pořádání kulatých stol ů (inovačních platforem) na národní i krajské 

úrovni, sdružujících klíčové aktéry ze sfér triple helix (projednání draftů dokumentů; sběr 

podnětů pro dopřesnění priorit)

• Do 31.5. 2014 ze strany S3 manažerů dopracovány krajské RIS3 annexy a ze strany 

facilitátora dopracována národní RIS3 strategie

• červen 2014 – finalizované dokumenty předloženy vládě a krajským zastupitelstv ům ke 

schválení a následně zaslány EK k posouzení

• společně se zahájením nového programovacího období 2014-2020: zahájení 

implementace RIS3 strategie

Příprava RIS3 strategie – další kroky



Děkuji za Vaši pozornost!

Pro více informací kontaktujte:

• S3 manažera pro Královéhradecký kraj

Daniel Všetečka, MSc. (vsetecka@cirihk.cz) 

nebo

• Koordinátorky RIS3 na stran ě MŠMT

Ing. Veronika Czesaná (veronika.czesana@msmt.cz)

Bc. Gabriela Daniels (gabriela.daniels@msmt.cz) 


