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1. Úvod – hlavní principy 

Akční plán („AP“) Regionální inovační strategie Ústeckého kraje („RIS“) pro rok 2022 shrnuje 

opatření pro realizaci inovační strategie Ústeckého kraje v roce 2022 s výhledem na rok 2023 

a navazuje na aktualizaci RIS schválenou Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 7. 9. 2020. AP 

obsahuje klíčové strategické projekty, které jsou realizovány nebo připravovány v tomto ob-

dobí. Zvláštní kapitola je věnována internacionalizaci a ekonomické transformaci jako spe-

cifickým opatřením pro rozvoj inovací v Ústeckém kraji a jeho ekonomickou transformaci. Dále 

jsou zde uvedeny hlavní zdroje financování a systém řízení implementace RIS. 

Akční plán má za úkol rozvíjet regionální inovační ekosystém, který byl definován v projektu 

ECOS4IN. To znamená zejména: 

a) Rozvoj sdílených výzkumných infrastruktur 

b) Propojování výzkumu a podnikové sféry. 

c) Rozvoj organizací odpovědných za mediaci ekosystému (ICUK) 

d) Posílení nositelů znalostí (Univerzity, školy, výzkumné týmy) 

e) Nasazení podpůrných finančních nástrojů 

f) Posílení lidských zdrojů pro návrh inovací a jejich uvádění do praxe 

 

Obr. 1 Inovační ekosystém komponenty (příklad digitalizace). 

RIS je nedílnou součástí (přílohou) „Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní 

specializaci České republiky („Národní RIS3 strategie“). Jedná se o strategický dokument, je-

hož smyslem je efektivní zacílení finančních prostředků – evropských, národních, krajských 

a soukromých na aktivity vedoucí k posílení ekonomického rozvoje, tj. inovační, kapacity ČR 

a do prioritně vytyčených perspektivních oblastí – tzv. domén inteligentní specializace. AP 

je ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu („MPO) monitorován a získává od něj metodic-

kou podporu. 
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Základem konceptu RIS3 je nalezení a rozvíjení silných a perspektivních stránek regionu a 

jejich rozvíjení v rámci tzv. podnikatelského objevování nových příležitostí („EDP“). Jedná 

se o formulaci priorit v rámci partnerství sestávajícího se ze zástupců všech sfér, tj. výzkum-

ných a vzdělávacích institucí, státní správy a především podnikatelského sektoru jako nositele 

konkurenceschopnosti ekonomiky. 

Příprava a realizace RIS je nutnou předběžnou podmínkou pro čerpání prostředků z ev-

ropských strukturálních a investičních fondů. 

Současná aktualizace byla provedena zejména v souvislosti s požadavky vlády České repub-

liky („ČR“), respektive MPO, s důrazem na přípravu průmyslové transformace tradičních 

oborů, internacionalizaci ekonomiky a větší soustředění na budoucí obory (průmysl 4.0, digi-

talizace apod.). 

Hlavní principy tvorby akčního plánu 

 Užší zaměření na inovace – Neřeší oblasti, které jsou obsaženy v jiných rozvojových 

dokumentech kraje (například šířeji oblast lidských zdrojů).  

 Tvorba otevřeného inovačního ekosystému kraje – větší otevřenost ke spolupráci 

(vysoké školy, podniky, veřejná správa apod.) jak v rámci ČR, tak i v mezinárodním 

prostředí (Svobodný stát Sasko ale i další regiony). 

 Role nositelů zájmů tzv.  stakeholders – příprava i realizace strategie je založena 

na partnerském principu, zapojení partnerů jak na národní úrovni (MPO), tak v celém 

tzv. „quadruple helix“, tedy veřejný, podnikatelský a univerzitní sektor doplněný o ve-

řejnost zejména z pohledu akceptace nových technologií (například Průmysl 4.0, bio-

technologie apod.). 

 

 Pokrytí celého regionu – Ústecký kraj je tvořený dominantním seskupením průmys-

lových center od Děčína po Klášterec nad Ohří, ale nachází se zde i periferní oblasti, 

které je nutné rozvíjet (např. Šluknovský výběžek), Inovační strategie musí pokrývat 

celý region včetně periférií. 

 

 Ústeckému Kraji se nabízí využití transformačního mechanismu, Fondu spravedlivé 

transformace („FST“), který představuje významnou finanční pomoc transformaci 

kraje. Inovační strategie se opírá zejména o zde identifikované strategické projekty. 

 2.0 Zaměření domén specializace a zhodnocení vývoje 
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Ústecký Kraj si na základě provedených analýz definuje v koordinaci s Národním RIS3 ma-

nažerem tyto oblasti specializace: 

 

Tradiční oblasti:  

 Energetika, zdroje, navazující obory, vč. využití vodíku a rekultivací 

 Organická a anorganická chemie  

 Výroba skla a porcelánu  

 Strojírenství a mechatronika 

 

Nové oblasti – trendy a výzvy  

 Mobilita 

 Digitalizace včetně technologií Smart cities a Průmyslu 4.0 

 Nanotechnologie v návaznosti na chemii 

 Kulturní a kreativní průmysly 

 

RIS3 strategie dále obsahuje tyto horizontální priority 

 

 Lidé pro inovace, výzkum a vývoj – posílení vzdělávání zejména celoživotního 

 Inovativní a konkurenceschopné firmy – zejména schopnost firem využívat fi-

nanční nástroje 

 Kvalitní výzkum a jeho aplikace – zejména přenos znalostí ze škol a výzkumu 

do firem 

 Inovace ve veřejné sféře – projekty smart cities/region 

 Podpora inovačního ekosystému – zejména realizační kapacita Inovačního 

centra Ústeckého kraje, z.s. („ICUK“), využití možností mechanismů pro 

uhelné regiony. 
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3.0 Hlavní projekty 

3.1 Hodnocení období od akčního plánu 2021 

Klíčovou aktivitou RIS3 týmu byla v roce 2021 příprava strategických projektů pro FST. K tomu 

sloužila významná podpora žadatelů pomocí asistenčních voucherů financovaných z projektu 

Podpora a rozvoj inovačního prostředí v Ústeckém kraji II. („SMART II – ÚK). Jejich cílem je 

zkvalitnit proces přípravy projektů a snížit rizika předkladatelů v případě neúspěšné žádosti. 

Řada projektů zmiňovaných v akčním plánu 2021 byla tedy doplněna, zpřesněna, případně 

přepracována. V průběhu roku došlo k výběru projektů na úrovni kraje a bylo rozhodnuto, které 

projekty jsou unikání/strategické a které naopak má smysl rozvíjet šířeji, tedy neblokovat další 

potencionální žadatele a vyhlásit pro tyto projekty tematickou výzvu.  

3.2 Odpovědnost za jednotlivé projekty a jejich členění  

Odpovědnost za realizaci projektů mají jejich nositelé - stakeholders (výzkumná pracoviště, 

podniky ICUK aj.). Úloha Ústeckého kraje spočívá zejména v: 

 koordinaci aktivit na území kraje včetně komunikace s hlavními inovačními aktéry 

na národní úrovni, 

 stimulaci vzniku projektů po stránce organizační a finanční (část této aktivity bude 

delegována na ICUK). 

Projekty v tabulce v části 3.3 jsou členěny do následujících čtyř kategorií: 

 ECOS – projekty podporující krajský inovační ekosystém jako celek. 

 SI – systémové inovace tvořící zcela nové obory jako náhradu oborů upadajících. 

 KET – klíčové technologie (key enabling technologies), průřezové technologie s do-

pady do více odvětví (typicky digitalizace, nanotechnologie, biotechnologie). 

 DOP – projekty rozvíjejí jednu z klíčových domén. 
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3.3. Klíčové projekty pro rok 2022 

Tabulka uvádí hlavní projekty. Jejich dopady na jednotlivé domény a horizontální priority jsou 

uvedeny v  příloze č. 1 – Akční plán RIS. Interní akronym identifikuje projekty v příloze č. 1.

  

Projekty 
Akro-

nym 
Nositel 

Sta

v 
Typ 

Transformační centrum Trans-

form 

Ústecký Kraj P ECO

S Služby inovačního ekosystému InoEcos ICUK R ECO

S Finanční nástroje FinN Ústecký Kraj R ECO

S Matech MA-

TECH 

PřF UJEP, Asoc.nanoprům. 

ČR 

P KET 

Mobility innovation hub MIH ICUK, Czechinvest P KET 

Digitální inovační hub DIH ICUK a partneři R KET 

Portabo Portabo Ústecký Kraj a partneři R KET 

Vodíková platforma H2clus-

ter 

HSR a partneři P SI 

H2 Triangle H2 Tri-

angle 

FOR H2ENERGY P SI 

Region univerzitě univerzita regionu RUR UJEP P DOP 

Bateriový cluster BAT-

clust 

Czechinvest a partneři P DOP 

Chemická platforma Chem-

Clust 

Chem.platforma R DOP 

Kreativní Hub KreatH Hraničář spolek R DOP 

GET Center green energy technologies GET UJEP R DOP 

Technologie pro cirkulární ekonomiku Cirk-

Tech 

VŠCHT P DOP 

Synergys, systémy pro energetickou 

synergii 

Syner-

gys 

Česká geolog služba, Rin-

gen 
R DOP 

Green mine, revitalizace dolu Green 

mine 

Seven Innovations P DOP 

Centrum kompetence nanobubliny bal-

neo 
Nbalneo Výzk.ústav balneologický P DOP 

 

Legenda: 

P - projekt v přípravě 
 

R - projekt v realizaci 
 

  
Tvorba ekosystému ECOS 

Systémová inovace SI 

Doménový projekt DOP 

Průřezová technologie KET 
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3.3.1. Projekty s dopady na celý ekosystém 

Transformační centrum - Sdílená infrastruktura – projekt má ambici stát se znalostní cen-

trem pro řešení transformace kraje, propojuje činnost ICUK včetně prostor pro podnikání s ak-

tivitami v oblasti otevřených dat (Portabo), centra pro architekturu a rozvoj krajiny a energe-

tické agentury. Nositelem projektu je kraj se svými partnery. V roce 2022 budou zpracovány 

dílčí studie včetně návrhu revitalizace vhodného objektu (stará škola, brownfields apod.). 

Služby inovačního ekosystému – projekt připravený ICUK zahrnuje různé formy podpory 

inovací malým a středním podnikům formou voucherů a malých grantů. Program bude finan-

cován z FST a navazuje jak na předchozí ověřené (například akcelerace a inkubace), tak na 

nové nástroje (proof of concept, digitální voucher apod.). 

Finanční nástroje – kraj spolupracuje s Národní rozvojovou bankou na přípravě finančního 

nástroje pro podporu startupů (ekvity a kvaziekovity fond) a dále na přípravě „růstového“ fondu 

pro existující podniky (měkké úvěry). 

3.3.2 Projekty typu „systémová inovace“ 

Vodíková platforma/klastr – V Ústeckém kraji působí množství firem, které se zabývají pro-

blematikou vodíkové ekonomiky v různých oblastech od výroby, přes distribuci po aplikaci. Ty 

jsou spolu s dalšími významnými regionálními aktéry sdruženy v rámci Vodíkové platformy 

Ústeckého kraje, jejímž cílem je zajištění základní kooperace a vytváření podmínek pro rozvoj 

vodíkové ekonomiky na regionální úrovni.  Aktuálně realizované studie hodnotového řetězce 

vodíkového hospodářství Ústeckého kraje a potenciálu VVI potvrzují narůstající potřebu posílit 

a institucionalizovat spolupráci vybraných subjektů orientovanou na úžeji vymezené specifické 

oblasti zájmu komerčního charakteru. Možným řešením je právě ustavení vodíkového klastu. 

Cílem projektu je navázat na činnost Vodíkové platformy ÚK a dále ji rozvinout vytvořením 

klastru, který propojí výzkumné, technologické, výrobní a obchodní partnery a přispěje k reali-

zaci jejich společných projektů a investic. Tím dojde k využití rozvojového potenciálu Ústec-

kého kraje jako celku a posílení konkurenceschopnosti zapojených subjektů i regionu jako ta-

kového. Vznik a naplnění úlohy klastru je dalším logickým krokem stávajícího strategického 

plánování rozvoje vodíkové ekonomiky v Ústeckém kraji a navazuje na probíhající přípravy 

desítek projektů, které mají ambici přispět k naplnění cílů Vodíkové strategie ČR.  

H2 Triangle – Cílem tohoto projektu je výstavba lokálního vodíkového hospodářství uvnitř 

průmyslového areálu Triangle zahrnujícího jednotku pro generaci obnovitelné elektřiny, výrobu 

zeleného vodíku, jeho kompresi, skladování, distribuci ve vysokotlakých lahvích / svazcích 
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vysokotlakých lahví (200 bar). V rozsahu projektu je též výstavba čerpací stanice, jejíž součástí 

budou výdejní stojany pro vozidla na konvenční i alternativní pohony vč. vodíku a elektřiny. 

Projekt má rovněž ambici přispět k výzkumné a vývojové činnosti výstavbou výrobní haly na 

komponenty vodíkových palivočlánkových technologií a poskytnutím zázemí pro vědecké pra-

covníky, kteří zde budou podnikat výzkumnou činnost. Prostor v rámci areálu Triangle vyhra-

něný pro tento projekt má tímto záměrem posloužit k iniciaci jednoho z prvních kroků směřují-

cích k rozvoji vodíkového hospodářství v Ústeckém kraji a tím přispět ke snižování negativních 

dopadů klimatických změn a energetické transformace na ekonomiku a zaměstnanost. 

 

3.3.3 Projekty v oblasti průřezových technologií 

Digital Innovation Hub (DIH) – projekt je na pomezí „Systémového“ a KET projektu. Pro Ús-

tecký, vysoce industrializovaný kraj, je ale digitalizace průmyslu a zvýšení jeho produktivity 

zásadní aktivitou. Cílem projektu je fungující ekosystém v oblasti digitalizace malých a střed-

ních podniků („SMEs“). DIH jako prvek zajišťující služby šíření povědomí, rozvoj pokročilých 

digitálních dovedností, vyhledávání finančních zdrojů pro inovativní projekty digitalizace vý-

roby, podpora síťování aktérů z výzkumného, veřejného i soukromého sektoru. Záměr je pod-

pořen dvěma mezinárodními projekty ECOS4IN Digit Me. Je zde vysoká šance na zřízení tzv. 

evropského DIH (eDIH) v konsorciu vedeného ČVUT Praha. 

Mobility Innovation Hub (MIH) – cílem projektu MIH je vytvořit technologické inkubační cen-

trum pro podporu a rozvoj inovativních technologických startupů v jedné z klíčových aktivit 

Technologické inkubace – mobilita budoucnosti. Zároveň by měl projekt přispět k uvádění no-

vých inovativních produktů na trh.  Hlavním partnerem je Agentura pro podporu podnikání a 

investic CzechInvest („CzechInvest“). 

Okolo projektu se rozvíjí technologická platforma s partnery projektu jako je ČVUT – Fakulta 

dopravní, Fakulta elektrotechnická a Fakulta informačních technologií,  AUREL CZ s.r.o., Va-

leo, Vodafone Czech Republic a. s., TeskaLabs LTD, CEDA Maps a. s., INTENS Corporation 

s.r.o., se zájmem na vybudování testovací ústecké U Smart Zóny. 

MATECH – projekt reflektuje priority Evropské komise pro transformaci uhelných regionů, jako 

je posílení inovačního potenciálu a diverzifikace ekonomiky regionu zavedením nových che-

mických technologií využitelných v recyklacích plastů a biomasy včetně zpracování odpadních 

plynů a vývoje nanomateriálů pro tyto technologie: nanostrukturované katalyzátory a chemicky 



9 
  
 
 
 

modifikované nanovlákenné membrány pro separaci plynů. Výstupem projektu budou dále na-

nomateriály pro ochranu zdraví a chemickou bezpečnost: nanomateriály rozkládající obzvlášť 

nebezpečné toxické látky a nanostruktury pro biosenzory v lékařské diagnostice. 

Portabo – platforma pro otevřená data se zapojením veřejné a akademické sféry. Projekt bude 

napojen na aktivity Transformačního centra - viz výše.  

3.3.4 Projekty rozvíjejí domény specializace 

Chemická platforma – tvoří skupinu firem působících a institucí na území kraje, která se za-

měřuje na sdílení informací v oblasti získávání prostředků (poradenství), či  v oblasti propa-

gace oborou chemie jako perspektivního oboru. Chemie je jednou z klíčových oblastí RIS a 

platforma pomáhá firmám posílit svou konkurenceschopnost, stejně tak i udržovat aktuální 

přehled možností pro jejich rozvoj.  

Projekt GET Centrum UJEP – Green Energy Technologies Centre of UJEP je projekt vě-

decko-výzkumného a vzdělávacího centra. V rámci tohoto centra plánujeme vybudovat spolu 

s partnery široce založené technologické a vzdělávací centrum zaměřené na využití obnovi-

telných zdrojů energií. Velká pozornost v rámci tohoto projektu je věnována právě energetic-

kému využití vodíků, jeho skladování a využití v systémech power to X, od laboratorních a 

výzkumných měřítek až po pilotní projekty. Cílem projektu je vybudování dostatečně široké a 

robustní výzkumné platformy v Ústecko–chomutovské aglomeraci, která poskytne zázemí pro 

výzkum a vývoj v oblasti skladování energie, využití obnovitelných zdrojů a výzkum vodíkových 

technologií pro energetické využití.  

Region univerzitě univerzita regionu – projekt bude reflektovat priority Evropské komise pro 

spravedlivou transformaci uhelných regionů a jeho strategickým cílem bude přispění k maxi-

malizaci efektivity při přechodu k dekarbonizaci kraje. Projekt cílí na nastavení komplexních 

změn v krajinné perspektivě se zaměřením na udržitelné hospodaření a komplexní transfor-

maci vzdělávací soustavy, a to jak po stránce personální, tak po stránce praktických výstupů 

ze vzdělávání (spolupráce vzdělávací soustavy s aplikační sférou) až po stránku andragogic-

kou. Analytická část je zaměřena na tvorbu koncepčního řízení a moderace transformace uhel-

ných regionů, a to především v oblasti firem, veřejných služeb a SMART governance, včetně 

hledání synergií v regionu, což významně překračuje vzdělávací či sociálně-ekonomickou ro-

vinu projektu a zaměřuje se tak na integrované řešení zásadních obtíží plynoucích ze struktu-

rálního postižení regionu. 
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Bateriový cluster – iniciativa agentury CzechInvest na propojení klíčových hráčů v oblasti 

výroby baterií. Našeho kraje se dotýká zejména v oblasti těžby a zpracování lithia a také zá-

měrem ČEZ, a.s. využít jeden z elektrárenských brownfields na výstavbu Gigafactory. 

Kreativní hub – na území kraje vznikla iniciativa ICUK, CzechInvest, Fakulty designu UJEP, 

Filmové kanceláře Ústeckého kraje, spolku Veřejný sál Hraničář a dalších partnerů. Nově 

vzniklá kreativní platforma hledá cesty k podpoře kreativních průmyslů pomocí podpůrných 

nástrojů a sítě lokálních hubů. 

Technologie pro cirkulární ekonomiku – projekt Vysoké školy chemicko-technologické v 

Prze v lokalitě Lafarge Cement, a.s., v Čížkovicích se zabývá komplexním přístupem k využití 

různých recyklovaných materiálů (například po těžbě). Významný je také záměr přispět k tech-

nologiím pro využití lithia, ale jeho zaměření je širší (recyklované stavební materiály apod.) 

Synergys, systémy pro energetickou synergii – komplexní projekt Výzkumného centra 

RINGEN (Česká báňská služba, Univerzita Karlova, ČVUT a další partneři) který se zabývá 

nejen geotermální energií ale i její kombinací s dalšími udržitelnými zdroji do komplexních 

energetických systémů pro vytápění vhodných lokalit. Projekt se zabývá i aktuální otázkou 

ukládání energie. Projekt má významné mezinárodní partnerství a svojí evropskou unikátností 

i potenciál pro širší rozvinutí v rámci evropské výzkumné spolupráce. 

Green mine, revitalizace dolu – společnost SEVEn Energy s.r.o., by ráda využila spolupráce 

s výzkumnými subjekty (UJEP, Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. a dalšími) k efektivní so-

ciálně ekonomické a environmentální transformaci území dolu ČSA. Projekt představuje kom-

plexní přístup k obnově krajiny. Aktuálně je projekt ve fázi hledání budoucích cest a zpracování 

dílčích studií. 

Národní centrum kompetence pro mikro a nanobublinné pokročilé technologie - cílem 

je efektivní spolupráce výzkumných institucí s výrobními a obchodními podniky v oblasti apli-

kací mikro a nano bublin, na stále rostoucím trhu ve zdravotních službách pro humánní účely 

(rehabilitace a balneologie), dále wellness, wellbeing, veterinární péče, čištění odpadních vod, 

úpravárenství vodních zdrojů (pitná voda, přírodní léčivé minerální vody), praní prádla, čištění 

předmětů, aj. Výzkum bude orientován na hlavní domény Národní RIS3 strategie a rovněž 

regionální RIS, především v oblasti nanotechnologií MNB. V tradiční oblasti Organická a anor-

ganická chemie, kde je stanoveno hlavní zaměření na kvalifikovanou a zelenou chemii, využití 

vodíku, cirkulární ekonomiku, aplikace nanotechnologií, využití vody.  
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4.0 Ekonomická transformace 

4.1 Strategické rámce 

Ústecký, spolu s Moravskoslezským a Karlovarským krajem se v rámci České republiky řadí 

ke strukturálně postiženým regionům. Na základě toho Vláda ČR rozhodla usnesením č. 826 

ze dne 19. října 2015 o hospodářské restrukturalizaci těchto regionů.  Na půdorysu analýzy 

vznikl strategický rámec pro revitalizaci Kraje, program RE:START. 

Ústecký Kraj je zároveň zařazen mezi tzv. evropské uhelné regiony, které v budoucnu projdou 

sociálně ekonomickou proměnou. Pro ně je vytvořen speciální finanční mechanismus, tzv. 

Fond spravedlivé transformace (JTF) 

 4.2 Inovace pro ekonomickou transformaci 

V roce 2021 byl zpravován dokument s názvem Komparace vývoje uhelných region v ČR s vy-

branými regiony EU. Z té vyplývá, že ekonomická rozvinutost v podstatě odpovídá i rankingu 

států, ve kterých se regiony nachází. Na druhou stranu regiony vychýlené z „průměru“ vykazují 

v některých aspektech zlepšení v určitých ukazatelích. V oblasti výzkumu a vývoje je tento 

pozitivní trend patrný více u středoevropských regionů, než jihoevropských nebo západoev-

ropských. Nutno ale konstatovat, že středoevropské uhelné regiony v oblasti VaV stále nedo-

sahují podobné pozice jako např. německé. Dosažení podobné úrovně výdajů na VaV aktivity 

v těchto regionech, vzhledem k vývoji v minulých letech, není ani v blízké budoucnosti reálné, 

přesto je ale žádoucí se držet následujících nástrojů chytré specializace: 

 sledování potenciálu k systémové inovaci v klíčových doménách (Průmysl 4.0, ze-

lená chemie, vodík, nanotechnologie, alternativní energetika, mobilita) 

 potenciál pro stimulaci inovací pomocí veřejných investic (digitalizace, mobilita) do 

budoucna snad s využitím nástrojů typu PPC (Pre-commercial procurement (PCP) 

 

 řešení dopadů ekonomické transformace na udržení pracovních míst (kreativní prů-

mysl ve vazbě na řemesla cestovních ruch, oblast vzdělávání a inovace ve vzdělá-

vání). 

 

Zvláštní pozornost bude věnována projektům, které mohou znamenat systémovou inovací, 

tedy rozvinutí oboru, který může nahradit pokles tradičních oborů (např. uhlí). Pro rok 2022 se 

bude jednat zejména o: 
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 rozvinutí potenciálu v oblasti vodíkové energetiky 

 digitální inovační hub realizovaný na ICUK v konsorciu s partnery z ČVUT  

5.0 Internacionalizace 

Ústecký Kraj má dlouholetou tradici spolupráce nejen s nejbližším přeshraničním regionem 

Saskem, ale i dalšími evropskými regiony v rámci programů Evropských strukturálních a in-

vestiční fondů - Interreg Central Europe, Interreg Danube a Interreg Europe. 

Hlavní motivace pro účast na projektech jsou obousměrné učení, mezinárodní sítě, regionální 

diplomacie a vyhledávání a příprava projektových záměrů pro region. 

5.1 Zapojení do S3 platformy. 

Ústecký kraje se stal členem evropské S3 (platforma pro chytrou specializaci) platformy, která 

poskytuje evropským zemím a regionům data, informace a metodiku pro návrhy a řízení jejich 

ekonomického rozvoje pomocí strategií chytré specializace.  

Očekávaná témata pro spolupráci v rámci platforem 

 priority Horizon Europe výzev 

 formování partnerství pro mezinárodní projekty 

 přenos best practice  

 network pro firmy a RaD 

 Metody evaluace dopadů RIS3 (zapojení do projektu připraveného World Bank). 

 

5.2 Mezinárodní projekty 

  

Ústecký Kraj vede projekt ECOS4IN v rámci programu Interreg Central Europe se zapoje-

ním dalších partnerů jako Universita Veneto, Mechatronický klastr řízený vládní agenturou 

„Business Upper Austria“ Linz a dalšími. Záměrem projektu je: 

 hledání nástrojů pro využití digitalizace a snížení jejích rizik 

 rozšíření povědomí o těchto nástrojích 

 příprava opatření, programů, investičních projektů 

 aktuálně i získání mezinárodních zkušeností a partnerství pro Digital Innovation Hub 

zřizovaný ICUK. 

ICUK realizuje projekt Digit Me (Horizon 2020) s tématikou digitální služby pro SME´s. Aktu-

álně hledáme cesty k dalším projektům, rozvíjí se spolupráce například s Universität Passau 

(digitalizace služeb v SME´s). 
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5.3 Aktivita Twinning v rámci projektu Smart II – ÚK 

Ústecký kraj dlouhodobě spolupracuje se Svobodným státem Sasko v různých oblastech, 

jako např. doprava, zdravotnictví, turismus a v rámci aktivity twinning nyní i v oblasti vý-

zkumu a inovací. V rámci projektu Smart II – ÚK je navázáno twinningové partnerství s Uni-

versitou Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden, se zaměřením na přenos zkuše-

ností v oblasti transferu technologií a podpory startupů. V roce 2021 se kraj zaměří na identi-

fikaci záměrů v oblasti obchodní a technické spolupráce firem se zapojením vysokých škol, 

od roku 2022 pak s možností využít nových výzev programu přeshraniční spolupráce Inter-

reg Sasko-ČR.   

5.4 Další úkoly týmu projektu Smart II – ÚK 

Kromě výše uvedených projektů se tým věnuje v rámci Internacionalizace ještě těmto aktivi-

tám: 

 vyhledávání informací o rozvoji technologií z mezinárodního prostředí 

 vyhledávání mezinárodních partnerů pro firmy a instituce Ústeckého kraje. 

 formulaci dalších mezinárodních projektů 
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6.0 Řídicí a implementační struktura  

Řidicím orgánem RIS je Krajská rada pro konkurenceschopnost Ústeckého kraje 

(KRK). Jedná se o poradní platformu jmenovanou Radou Ústeckého kraje. Složení KRK re-

spektuje zastoupení aktérů ze soukromého sektoru, výzkumných organizací a veřejné správy. 

Minimálně polovina členů by měla být ze soukromého sektoru. Předsedou KRK je vždy člen 

Rady Ústeckého kraje.  

Výkonnou jednotkou pro řízení RIS je manažer regionální inovační strategie – RIS3 ma-

nažer. Jedná se o pozici obsazenou v koordinaci Ústeckého kraje a Národního RIS3 mana-

žera (MPO). Úkolem RIS3 manažera je sledování plnění RIS, příprava a koordinace jednání 

KRK a zpracovávání Akčních plánů RIS ÚK. Administrativní a komunikační Podporu mu po-

skytuje krajský RIS3 koordinátor odpovědný za informování o činnosti a výsledcích projektu 

směrem do struktury krajského úřadu a vůči Národnímu RIS3 manažerovi.    

Pro implementaci strategie byl zřízen tým projektu Smart II – ÚK, který je složený z týmu RIS3 

developerů, odpovědných za identifikaci a rozvoj strategických projektů, včetně mezinárod-

ních. Dále zde působí podpůrný tým zaměřený na marketing, vzdělávání a analýzy. Tým je 

postaven na odborné bázi z pracovníků stakeholderů/partnerů RIS (ICUK, vysoké školy, 

Czechinvest apod.). Tým je začleněn do odboru strategie, přípravy a realizace projektů Ús-

teckého kraje. 

Tým také formuje neformální pracovní skupiny zaměřené na podrobnější popis krajských ob-

lastí specializace a na hledání nových příležitostí na pomezí tradičních a nových odvětví (tzv. 

entrepreneurial discovery proces (EDP) - např. chemická platforma, skupina pro kreativní prů-

mysl apod.).  

Specifickou roli má při implementaci RIS ICUK. Ten je odpovědný za rozvoj inovačního eko-

systému jako celku, tedy vyhledávání znalostních partnerů, iniciaci společných projektů, or-

ganizaci akcí a eventů na propojování klíčových aktérů apod. 
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7.0 Financování 

Tým a aktivity podporující realizaci akčního plánu RIS je financován z projektu Smart II – ÚK 

financovaný z Operačního programu výzkum, vývoj, vzdělávání (OPVV) z 85 % a 15 % z pro-

středků Ústeckého kraje.  

Hlavními zdroji dílčích projektů včetně projektů partnerů budou v dalším období zejména 

zdroje z programů: Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP 

TAK)  (MPO – podnikání), Operační program Jan Ámos Komenský OP JAK (MŠMT, věda, 

výzkum lidské zdroje) dále pak programy Technologické agentury ČR (TAČR) a vlastní pro-

středky Ústeckého kraje (inovační vouchery, financování ICUK apod.). 

V roce 2022 se Ústecký kraj zaměří na využití nových nástrojů jako „Just transition mecha-

nism“ pro uhelné regiony, konkrétně zejména program OP FST (MŽP). Ambicí pak je podpora 

projektů, které získávají prostředky z celoevropských výzkumných programů Horizon 2020, 

v budoucnu pak Horizon Europe a z komunitárních programů typu Life,Digital Europe, kaská-

dových grantů apod. 

Rok 2022 bude také věnován hledání následujících nástrojů vícezdrojového financování: 

a) finanční nástroje - fondy pro financování malých a středních podniků (soft úvěry, ekvity 

financování, konvertibilní půjčky apod.) 

b) zapojování privátních sponzorů a investorů do financování inovativních MSP. 

Pokračuje jednání s MŽP a Národní rozvojovou bankou ohledně vytvoření pilotního finančního 

nástroje v rozsahu 300 mil. Kč s dalším zapojením privátního kapitálu. 
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8.0 Závěr 

Tento dokument je zpracován týmem Smart II – ÚK a je předkládán ke schválení Krajské radě 

pro konkurenceschopnost Ústeckého kraje. Slouží jako podklad pro diskusi s klíčovými part-

nery v regionu zapojenými do realizace strategie chytré specializace jak na krajské, tak i ná-

rodní úrovni. 

Akční plán je živý dokument, který bude průběžně doplňován podle podnětů partnerů a pro-

jednáván v rámci Krajské rady pro konkurenceschopnost. 

 

Kontakt na zpracovatele: 

Ing. Zdeněk Hušek, RIS3 manažer Ústeckého kraje 

email: zdenek.husek@smartdialog.cz, tel. +420 731 445 552 

Ing. Lukáš Vostrý, RIS3 koordinátor Ústeckého kraje 

email: vostry.l@kr-ustecky.cz, tel. +420 725 516 736 

 

 

Příloha:  

1) Příloha č. 1 – Akční plán RIS 
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Příloha č. 1 Akční plán RIS

Tabulky cílů AP

Transform InoEcos FinN MATECH MIH DIH Portabo H2Clust H2Triangle GET ChemClust RUR BATclust KreatH CirkTech Synergys GreenMine Nbalneo

Cíle Krajské RIS3

A Lidské zdroje  

A1 práce s talenty XX XX XX X X XX XX X X X X

A2 Vzdělávání propojené na praxi X X XX X X X XX X XX X X X

A3 Získávání talentovaných lidí XX X XX X X X X X X XX X XX XX XX

B Inovativní a konkurenceschopné firmy

B1 Podpora startupů XX XX XX XX  XX

B2 Služby pro růst firem XX XX X XX XX X XX X X X XX X X X  

B3 Technologie pro inovativní MSP XX XX XX XX XX XX X XX XX X X X XX XX X

B4 Propojení firem a výzkumných organizací XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX X XX XX XX X X

B5 Podpora spolupráce firem XX XX  XX XX X XX XX XX X

C.Kvalitní výzkum

C1 Kapacity a kompetence výzk.organizací X X XX XX X X XX X XX X XX XX XX

C2 Podpora přípravy projektů X X X X X XX XX X X X X X X X

C3 Komercializace X X X X X X X X XX X X X X X X X

D Inovace ve veřejné sféře

D1 Smart city/Smart region XX X X XX X X XX X X X

D2 Krajsky specifická území pro rekultivace XX X X  XX X XX X XX

E podpora inovačního ekosystému

E1 Data o inovačním ekosystému XX X X X

E2 Internacionalizace X X X X X  X X

E3 Marketing XX X X X  X X

Domény specializace

Hlavní Domény

Energetika, zdroje, navazující obory X X X X XX XX XX X X XX XX XX XX

 Organická a anorganická chemie X X X XX XX X XX  XX  

Výroba skla a porcelánu X X X X X  X X  

Strojírenství a mechatronika X X X X XX X XX X X

  

Nové domény - výzvy   

Mobilita XX X X XX X XX X XX

Digitalizace včetně technologií Smart cities a

Průmyslu 4.0 XX X X X XX XX X X X X

Nanotechnologie v návaznosti na chemii X X X XX   X X X XX

Kulturní a kreativní průmysly X X X X XX X

Hlavní dopad XX

Vedlejší dopad X


