Zápis ze zasedání
Komise Smart Region
30. 11. 2018

Zasedání Komise Smart Region Jižní Čechy se uskutečnilo 30. 11. 2018 v prostorách JVTP,
Lipová 1789/9, 370 05 České Budějovice.
Přítomni: viz prezenční listina, příloha zápisu
Jednání zahájil p. Jakub Švojgr, tajemník Komise Smart Region Jižní Čechy, který na úvod
omluvil neúčast předsedy komise, pana Polanského, z důvodu nemoci a následně představil
body programu zasedání komise a vyzval členy komise k případnému doplnění:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Studie rozvoje Smart Region Jižní Čechy
Expertní skupina - Obce
Studie e-Mobility – představení finální podoby
Projekt Jihočeský Digi Hub
Příprava projektu Smart Akcelerátor 2
Přehled aktuálně řešených projektů

Program jednání:

1. Studie rozvoje Smart Region Jižní Čechy
O prvním bodu programu informoval členy komise p. Luboš Průcha. V současné době byla podepsána
smlouva se zpracovatelem studie, společností PricewaterhouseCoopers (dále jen pwc). Již proběhlo
úvodní setkání se zástupci pwc, kde byly stanoveny administrativní záležitosti a další kroky v rámci
realizace studie. O postupu prací bude komise průběžně informována.
-

Předběžně je plánováno setkání pracovní skupiny k této studii.
Průběžné verze studie budou rozesílány na členy komise a expertní platformy, zároveň lze
očekávat, že členové budou aktivně oslovováni.

2. Expertní skupina - Obce
Na základě podnětu p. Víta Krále (Milevsko) vznikla expertní skupina zaměřená na obce. Termín
prvního setkání je stanoven na čtvrtek 13. 12. 2018 od 10:00 v JVTP. Cílem bude na úvod stanovit
organizaci expertní skupiny, definovat cíl a smysl skupiny, představit aktuální projekty zapojených měst
a obcí a informovat o přípravě 2. výzvy KÚ JčK – Smart City.
Dotační program bude pravděpodobně vyhlášen v lednu, připravuje se možnost rozšíření podpory i na
budování dobíjecích stanic.
Účast v expertní skupině je otevřena i dalším zájemcům nejenom z řad měst a obcí.

3. Studie e-Mobility – představení finální podoby
Studie proveditelnosti rozvoje nabíjecí infrastruktury, jejíž cílem bylo definovat roli kraje v podpoře emobility v Jčk, je zpracovávána společností Ernst & Young (dále jen EY). Stávající stav členům komice
přestavil zástupce EY, p. Petr Řeháček, přílohou zápisu je jeho prezentace.

Zápis ze zasedání
Komise Smart Region
30. 11. 2018
V současné době jsou zpracovávány ještě připomínky ke studii ze strany KÚ, následně bude k dispozici
již finální verze.
Zástupce společnosti E.ON, p. Lukáš Svoboda, doplnil prezentaci p. Řeháčka, že mají vlastní analýzu
vhodných lokalit pro budování dobíjecích stanic z hlediska připravenosti prostředí. Jakmile bude studie
EY hotova, budou pokračovat další jednání s cílem ověřování možností realizací atd.

4. Projekt Jihočeský Digi Hub
Připravovaný projekt navazuje na iniciativu Evropské komise Digitálních hubů. V úvodní fázi projektu
probíhá vzdělávání realizátorů projektu z TCP a JVTP. Zároveň vzniká koncept, je podepsaná smlouva
s JHK a jednání probíhají se zástupci akademické sféry (VŠTE, JČU).
Cílem je vznik komunity pro šíření aktivit v oblasti digitalizace, návaznost na projekt Digitální Česko. Je
potřeba koordinovat všechny aktivní subjekty z oblasti digitalizace s cílem vytvořit v Jihočeském kraji
unikátní platformu pro další rozvoj této oblasti.
Součástí je také analýza digitální zralosti, jejíž cílem je identifikace slabých míst, na což můžou pak
navázat podpůrné nástroje z kraje (viz obdobná aktivita jako Inovační vouchery).
Ve fázi přípravy jsou potřeba základní informace od SMB, získat přehled služeb v této oblasti atp.
Přílohou zápisu je úvodní prezentace Jihočeského Digi Hubu. Členové komise budou průběžně o této
aktivitě informování.

5. Příprava projektu Smart Akcelerátor 2
Hlavní pilíře pro přípravu projektu Smart Akcelerátor 2 představila pí. Michaela Novotná. Stávající
klíčové oblasti Lidské zdroje, Spolupráce a technologický transfer, Podpora podnikání budou i nadále
rozvíjeny v rámci pilíře s názvem Podpora vyšší aktivity regionu.
Nově dojde v rámci projektu k vytvoření samostatného pilíře s názvem Chytrá řešení pro region – tedy
rozvoj aktivit Smart Regionu, který je v současné době řešen jako součást klíčové oblasti Spolupráce a
technologický transfer.
A jako třetí pilíř bude zvolena oblast Digitální region – tedy rozvoj aktivit kolem v předchozím bodu
představeném Digitálním Hubu.

6. Přehled aktuálně řešených projektů
V rámci tohoto bodu programu pí. doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc. (Ekonomická fakulta JČU) představila
projekt, který získal v říjnu 2018 podporu z programu Horizon 2020. Projekt zaměřen na podporu
bioekonomiky, jako výstup projektu by za cca 2,5 roku měla vzniknout Strategie regionu pro
bioekomoniku.
Zástupci EF JČU chtějí vytvořit diskuzní, poradní skupinu ke sdílení informací a potenciálu oblasti
bioekonomiky. Přílohou tohoto zápisu je dopis z EK JČU s nabídkou spolupráce na podporu
bioekonomiky.
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Přílohou zápisu je oslovovací dopis EK JČU s nabídkou spolupráce na podporu bioekonomiky. Členové
komise budou o vzniku a termínech setkání skupiny informováni.

Termín dalšího zasedání Komise Smart Region bude dodatečně stanoven. Členům komise bude
následně rozeslána pozvánka.
Místo konání dalšího zasedání: Lipová 1789/9, České Budějovice, prostory JVTP.

Přílohy zápisu:
-

Prezenční listina
Prezentace Studie proveditelnosti rozvoje nabíjecí infrastruktury
Prezentace Jihočeský Digi Hub
Oslovovací dopis k podpoře bioekonomiky
Zapsala: Eva Charvátová

