Zápis ze zasedání
Komise Smart Region
26. 3. 2018
Zasedání Komise Smart Region Jižní Čechy se uskutečnilo 26. 3. 2018 v prostorách JVTP, Lipová
1789/9, 370 05 České Budějovice.
Přítomni: viz prezenční listina, příloha zápisu
Jednání zahájil p. Polanský, předseda Komise Smart Region Jižní Čechy, který na úvod představil body
programu zasedání komise a vyzval členy komise k případnému doplnění:
1. Stav realizovaných projektů
2. Aktuálně v přípravě
3. Dotační program kraje
Podpora přípravy projektových záměrů strategických projektů pro Jč. kraj v souladu s Krajskou
přílohou k národní RIS3
4. Ostatní
Program jednání:

1. Stav realizovaných projektů

 Mapování Smart City
S dodavatelem zakázky (IDC CEMA s.r.o.) byla podepsána smlouva. Se společností IDC proběhl Kick-off
meeting, kterého se účastnili zástupci Komise Smart Region JČ (Polanský, Švojgr) a zástupci KÚ JčK
odboru regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu (Dlouhá, Průcha). Společně bylo
domluveno, že IDC rozpracuje podrobnou metodiku a zároveň určí hlavní výstupy studie. Byla
dohodnuta aktivní spolupráce mezi dotčenými subjekty za účelem splnění specifických potřeb
zadavatelů. V okamžiku, kdy bude mít SR prvotní plán práce na studii, budou tyto dokumenty zaslány
všem členům komise k případnému připomínkování. Dalším dokumentem, který bude poskytnut všem
členům komise k případnému doplnění, je dotazník. Zároveň budou všichni požádány o pomoc při
diseminaci dotazníku do jihočeských obcí.
 Studie e-Mobility
Stejně jako u předchozího projektu byla s vítězným dodavatelem studie (Ernst & Young, s.r.o.) podepsána
smlouva a proběhl Kick-off meeting za účasti stejných subjektů jako u Mapování Smart City. SR se dohodl
s EY, že zprostředkuje napojení na relevantní subjekty v rámci JčK. SR bude po celou dobu tvorby studie
spolupracovat se zástupci EY a bude zastávat roli mediátora.
 Webové stránky Komise Smart Region JČ
V rámci této aktivity proběhla již druhá schůzka se zástupci Odboru informatiky Krajského úřadu
Jihočeského kraje. V rozmezí 14 dnů budou na odbor předány požadavky na strukturu webových
stránek. Realizace nových webových stránek je v časovém horizontu odhadována na 3 – 4 týdny po
předání finálních požadavků. Struktura webových stránek:
- Aktuální stav Smart Regionu JČ
- Profily expertů
- Sekce pro municipality (inovace a rozvoj Smart City)
 Aktuální informace z municipalit
 Kontakty na zástupce, kteří poskytují novinky z dotčené municipality
- Technologické profily => mapování technologií a firem, které jsou aktivní ve Smart City
tématice
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 Expertní platforma – projekt ve skupině Sociální služby
V rámci nově vznikajícího projektu se uskutečnila již 2. schůzka mezi zástupci SR (Polanský, Švojgr),
Odborem sociálních věcí KÚ (Doubková) a společností BDO Advisory (Hauk, Hejná). Řešil se aktuální
stav v kraji, technologie, které by případně byly využity, ale především zazněla potřeba vytvoření
pracovní skupiny, která vytvoří doporučení pro zpracování studie se zaměřením právě na sociální
služby v Jihočeském kraji. Předběžný odhad předložení doporučení je 1 – 2 měsíce od vytvoření
pracovní skupiny. Dokument bude předložen k připomínkování členům Komise Smart Region JČ.
Poznámka pí Chrobočkové (Smart Akcelerátor): V rámci Smart Akcelerátoru byl vytvořen Design Option
Paper – Jihočeský sociální inkubátor, který by ráda představila na následující schůzce s realizátory, jež
proběhne 6. 4. 2018.
Důvodem vypracování studie je zvýšení zájmu o tuto problematiku ze strany Krajského úřadu JčK, a tím
podpoření klíčových aktivit formou dotačních programů.

2. Aktuálně v přípravě

 Setkání se starosty
V současné chvíli je návrh programu u 1. náměstka hejtmanky (Knot) k připomínkování. Stejnou
možnost také mají všichni členové komise, a to do čtvrtka 29. 3. 2018. Samozřejmostí je, že všichni
členové komise dostanou pozvánku na tuto akci.
 Open Data
Odbor informatiky Krajského úřadu Jihočeského kraje se tímto tématem již zabývá a připravuje
koncept, na kterém by se měli členové SR také podílet. V této oblasti by se SR chtěl věnovat rovnou
pilotním projektům bez potřeby studie.
 Smart Village
SR vyvíjí snahu o obnovení tématu Smart Village a chce podat projekt do krajského dotačního titulu.

3. Dotační program kraje
Podpora přípravy projektových záměrů strategických projektů pro Jč. kraj v souladu
s Krajskou přílohou k národní RIS3

Zástupce Krajského úřadu Jihočeského kraje (Plucha) předal členům komise informace o specifikách
samotné výzvy a požádal členy, aby v rámci svých sítí pozvali zástupce měst na seminář k výzvě, který
proběhne 5. 4. 2018 od 10:00 hodin v prostorách KÚ.

4. Ostatní

 Aktuality Smart Akcelerátor, JVTP
Byly představeny aktuální informace k soutěži Jihoczech (Chrobočková, Novotná). V soutěži je
přihlášeno 38 projektových nápadů, se kterými se dále pracuje. Účastníci soutěže měli možnost
navštívit 10 tematicky zaměřených seminářů. Do 9. 4. 2018 je deadline pro podání dalších
projektových nápadů a 20. 4. 2018 proběhne finále soutěže, kde odborná porota vybere 10 – 12
záměrů, pro které jsou připraveny další balíčky na podporu projektu (školení, možnost zasídlení
v JVTP, PR aktivity, aj.).
Smart Akcelerátor (Novotná): Intenzivně se pracuje na aktualizaci vertikálních specializacích přílohy
RIS3. Aktualizované NACE by měli být více podporovány dotačními tituly ze strany MPO. Projekt na
mapování obnovitelných zdrojů (H2020), který je zařazen do akčního plánu přílohy RIS3, byl zahájen
a je připravována realizace.
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Jihočeský vědeckotechnický park (Chrobočková): Probíhá vyhodnocování posledního ročníku
Jihočeských podnikatelských voucherů. Snaha o vyhlášeních nových voucherů do léta 2018, které se
budou zaměřovat na digitalizaci a Industry 4.0.
Dotazy

Termín dalšího zasedání Komise Smart Region byl stanoven na 1. 6. 2018 od 10:00.
Místo konání dalšího zasedání: Lipová 1789/9, České Budějovice, prostory JVTP
Zapsal: Jakub Švojgr

