
 

 

Zápis z jednání  
Krajské inovační Platformy chemie, textil, plast Pardubického kraje 

 
 
 
 

Datum a místo jednání: 2. 9. 2020, Krajský úřad Pardubického kraje, místnost 2001 

1. představení přítomných členů platformy 

2. představení aktivit projektu Smart akcelerátor Pardubického kraje II – J. Klekar, P. Paukrtová 

K aplikaci  

- UPce nabídla spolupráci při vytváření aplikace (již něco podobného měli, ale byl problém 
s udržitelností 

- CITYZEN – kontaktovat p. Műhlfeita, mohl by pomoci při vytváření aplikace, dále 

kontaktovat Google (Táňa Lemon?), Brno – psycholog (dodá jméno) 

- CZECHINVEST – program My Future Today 

SINTEX – zájem o zatraktivnění oboru 

3. představení budoucích akcí CzechInvestu – T. Všetečková 

Aktuálně otevřené výzvy OPPIK: https://www.agentura-api.org/cs/radce/vsechny-vyzvy/  

Agentura CzechInvest: Případové studie startupů: 
https://www.czechinvest.org/cz/Studie/Pripadove-studie  

4. představení Programovacího období 21+ – M. Smejkal  

5. diskuze 

SINTEX 

- kraj by měl dát vizi/koncept, jak chce např. za 5 let vypadat (kam se chce posunout) – 
místní instituce mohou vymyslet aktivity, kterými se vize naplní, ale základ je v tom, že 
kraj musí říct, co chce; 

- preference, aby kraj propagoval chemii, textil, aby se tyto preference dostaly do 
národních strategií. 

UPce 

- podpora kraje zejména při překlápění nápadů do výroby a uvádění na trh (jak finanční, 

tak tržní tah);  

- negativní reklama textilu v minulosti – změnit to (textil není jen oblečení, ale i HITECH 
textilie – čistá práce, velké peníze jako ŠKODOVKA);  

- JHV má inovační volnočasové centrum pro děti = Technecium 

https://www.agentura-api.org/cs/radce/vsechny-vyzvy/
https://www.czechinvest.org/cz/Studie/Pripadove-studie


 

 

CITYZEN  

- pomoc kraje v propagaci – „tváříme se zeleně“, ale lidé neví v čem – propagovat např. 
kolik se ušetří vody při výrobě než při normální výrobě;  

- osvěta pro mladé (udělat propagaci kreativní formou – na triko jsem spotřeboval xy 
metrů nitě…). 

Explosia 

- své projekty řeší přes TAČR; 

- nabízí sekvence do promočních videí. 

CZECHINVEST 

- prováděli pasportizaci (mapování obcí a firem v kraji – nikde není ucelený přehled, co tu 
máme) bude součástí EDP portálu; 

- VÚB má zajímavé nápady, ale nedaří se jim je prodat;  

- Saint-Gobain Pce – výborná firma, spojit se s ní; 

- CI dělal exkurze pro školy ve firmách (bohužel nebyl takový zájem, jak čekali). 

SPŠCHT  

- nabízí firmám možnost přednášek ve škole. 
 

 
Přílohy:  

- prezentace projektu Smart akcelerátor Pardubického kraje II 
- prezentace Czechinvest 

           
 
V Pardubicích 2. 9. 2020 
Zapsal/a: E. Honců 


