


Strategie pro ekosystém

Ekonomický růst a nová hodnota díky zavádění inovací

Strukturovaná práce na kultivaci regionu – partnerství, koordinované rozhodování

Inteligentní specializace, rozvojové příležitosti (= regionální témata + horizontální cíle)
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Rámec



Vize RIS JMK 2021-2027
Otevřená a sebevědomá společnost podporující inovativní prostředí,
ve kterém je radost podnikat, pracovat a žít.

Otevřená společnost = bezprostřední lidé přístupní novým myšlenkám; spolupráce uvnitř 
regionu i vně; tolerance k různorodosti; vědomí si svého místa na světě

Sebevědomá společnost = odpovědná, opírající se o vzdělání a osobní rozvoj jednotlivců, 
leadership a inovace; lidé hrdí na své dovednosti a úspěch

Podporující inovativní prostředí = partnerství; sdílená vize; zázemí pro rozvoj lidí a firem; 
odvaha být průkopníkem

Radost podnikat, pracovat a žít = pozitivní nastavení; proaktivita; bezpečí; dostupnost; 
prosperující firmy všech velikostí; tvůrčí lidé
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Logika návrhové části

Zakořeněné 

zahraniční 

korporace

s vysokou 

autonomií

Dostatek 

odborníků pro 

znalostní 

ekonomiku

Mladí lidé  

připravení 

měnit svět

Výzkum

s dopadem

na byznys a 

společnost 

#brnoregion 

jako laboratoř 

budoucnosti

Otevřený a 

atraktivní 

inovační 

ekosystém

Domov

globálně 

úspěšných 

podnikatelů



7 #brnoregion jako

laboratoř budoucnosti

6 Otevřený a atraktivní 

inovační ekosystém

5 Výzkum s dopadem na 

byznys a společnost
4 Dostatek odborníků pro 

znalostní ekonomiku

3 Mladí lidé připravení

měnit svět

2 Zakořeněné zahraniční 

korporace s vysokou 

autonomií

1 Domov globálně

úspěšných podnikatelů
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Logika návrhové části

1.1 Znásobit počet lidí s touhou 

podnikat, kteří zakládají vlastní 

firmu

1.2 Zvýšit počet dynamicky 

rostoucích začínajících firem

1.3 Zvýšit počet firem 

schopných mezinárodní 

expanze s vlastním produktem

1.4 Rozšířit komunitu a 

prohloubit spolupráci lokálních 

podnikatelských lídrů

1.5 Zvýšit aktivitu lokálních 

investorů a investorských klubů

1.6 Formovat zázemí pro vznik 

podnikatelských hubů

2.1 Posilovat spolupráci 

manažerů zahraničních 

korporací a jejich zapojení do 

rozvoje ekosystému

2.2 Podněcovat navazování 

strategických partnerství s 

obsahem

2.3 Usilovat o diverzifikace 

aktivit globálních firem v 

regionu pro využití přítomného 

znalostního potenciálů

4.3 Podnítit užití dovedností 

skrze spolupráci s praxí

5.1 Posílit mezinárodní 

atraktivitu výzkumu a 

vzdělávání v profilových 

oborech

5.2 Mobilizovat partnerství 

nejlepších výzkumných týmů s 

firmami

5.3 Vytvářet příznivé podmínky 

a posílit vznik spinoff firem z 

výzkumných organizací

4.4 Identifikovat a systematicky 

pracovat s mimořádně 

nadanými a motivovanými

4.1 Zajistit kvalitní systém 

vzdělávání mladých v STEAM na 

ZŠ a SŠ

3.1 Vybudovat systém plošné 

osvěty a rozvoje podnikavosti

4.2 Zavést plošný systém 

popularizace vědy, techniky a 

rozvoje digitální gramotnosti

3.2 Přizpůsobit systém 

vzdělávání mladých, aby byli 

schopni dostát požadavkům 

dnešního světa

6.1 Posilovat důvěru a 

otevřenou komunikaci mezi 

všemi prvky ekosystému

6.2 Posilovat atraktivitu regionu 

jako místa pro inovace a 

technologie

6.3 Zvyšovat přívětivost pro 

kvalifikované pracovníky a 

talentované studenty ze 

zahraničí

7.1 Vytvářet prostředí pro 

testování nových řešení v duchu 

living lab

Vize | Otevřená a sebevědomá společnost podporující inovativní prostředí, 

ve kterém je radost podnikat, pracovat a žít.
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Regionální specializace
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Role

Návodná nikoliv regulatorní – informuje ty, kteří se s oporou RIS rozhodují

Ukazuje, v jakých doménách se v regionu otevírá největší prostor pro vznik inovačních příležitostí

Logika

Tři perspektivy, nejvíce inovačních příležitostí na jejich průniku

Klíčová hospodářská odvětví – koncentrace podniků v odvětvích či produktových skupinách s vysokou znalostní intenzitou a současně vysokou úrovní mezd (ve 

zpětném pohledu na základě dostupných dat popisují těžiště znalostní ekonomiky)

Software a služby v IT | Přístroje a zařízení pro měření a snímání | Pokročilé stroje a strojírenská zařízení |

Energetické strojírenství a elektrické komponenty | Zdravotnické a farmaceutické výrobky, diagnostika | Aerospace

Relevantní globální výzvy – změny ve společnosti a podmínkách definované s oporou předních světových organizací (v dopředném pohledu směřují pozornost k 

příležitostem pro uplatnění nových řešení s relevancí pro všechny typy regionálních aktérů napříč sektory a obory)

Klimatická změna a environmentální udržitelnost | Všudypřítomné digitální technologie a obsah |

Demografické stárnutí a zdravá společnost

Průřezové kompetence – podpůrné prvky generické povahy, tvoří důležitý vklad pro zvyšování přidané hodnoty stávajících hospodářských odvětví a adaptability na 

změny související s globálními výzvami

Kreativní kompetence | Kompetence pro digitální transformaci | Kompetence pro udržitelný růst a environmentální odpovědnost



Milníky
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Evaluace RIS JMK

Mapování podniků

Mapování výzkumníků 

Potenciál VaV v JMK

Postavení JMK

Vstupní analýzy

Vizionářské workshopy

Doplnění a prioritizace SWOT

Shoda na vizi

Žádoucí projevy

Projednání ŘV

SWOT, vize, oblasti změn

Design procesu, role

Projednání ŘV, JMK a SMB

Stakeholder analýza

Návrh SWOT

Rámec tvorby RIS

Tematické workshopy

Konkrétní potřeby a projevy

Strategické a specifické cíle

Anotace, metriky, typové aktivity

Projednání s partnery

Formulace cílů a metrik

<6/2019 10-12/2019

6-9/2019 1-4/2020

Odvětví, substance, výzvy

Implementační struktura

Projektová kultura

Posilování partnerství

Monitoring a evaluace

Regionální specializace

Implementace, monitoring

3-5/2020

Připomínkové řízení

Finalizace strategie

Projednání s partnery

Projednání ŘV, JMK, SMB

Finalizace, projednání

5-9/2020

>10/2020

Komunikační kampaň

Mobilizace partnerů

Tvorba Akčního plánu

Realizace

Strategie i vstupní analýzy na www.risjmk.cz

http://www.risjmk.cz/


David Marek | marek@jic.cz
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