
Workshop RIS3 manažerů 

Smart Akcelerátor+ v OP JAK
Pardubice, 3. listopadu 2021



Obsah

• Základní rámcové parametry výzvy Smart Akcelerátor 2021+ v OP JAK

• Podporované aktivity výzvy 

• Rozdíl/posun oproti Smart Akcelerátor ll

• Témata k diskuzi



Základní rámcové parametry výzvy Smart 
Akcelerátor 2021+ v OP JAK



Základní informace I

Představení výzvy:

• Výzva věcně navazuje na stávající výzvu (č. 02_18_055) Smart Akcelerátor II („SmAcc ll“) a je 

zaměřena na podporu budování a rozvoje kapacit, organizačních struktur a know-how na úrovni 

jednotlivých krajů potřebných pro podporu/rozvoj VaV a inovací a pro kvalitní řízení procesu 

„entrepreneurial discovery“ („EDP“). 

• EDP = proces „podnikatelského objevování“ nových příležitostí = proces sdružující soukromý 

sektor, výzkumné a vzdělávací instituce, veřejný sektor 

a další klíčové místní aktéry; staví na silných stránkách a konkurenčních výhodách každého 

regionu; jeho prostřednictvím mohou RIS3 strategie uvolnit ekonomickou transformaci 

potřebnou k posílení konkurenceschopnosti založené na znalostech.
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Základní informace II

Intervence je rozdělena do 2 na sebe navazujících výzev:

• Předp. datum vyhlášení výzvy/zahájení příjmu žádostí o podporu: 2Q 2022 (1. výzva)/
2025 (2. výzva)

• Předp. datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 2Q 2023 (1.výzva)/2026 (2. výzva)

Časová způsobilost výdajů: ode dne vyhlášení výzvy

Nejbližší možné datum pro zahájení fyzické realizace projektu: 

• V případě krajů, které byly nositeli projektu z výzvy 02_18_055 - den navazující po dni ukončení fyzické 
realizace projektu z výzvy 02_18_055 

• V případě krajů, které nebyly nositeli projektu z výzvy 02_18_055  – nejdříve v den vyhlášení výzvy 



Základní informace III

Alokace výzvy: cca 1 mld. na každou z výzev

Alokace na projekt: cca 50-100 mil. na projekt (dle rozvinutosti prostředí v regionu – měřeno dle celkových 
výdajů na VaVaI)

• strukturálně postižené regiony (KVK, MSK, ÚK) zvýhodněny navýšenou alokací na projekt 
• dle MFT pro kraje ex-post financování (ŘO OP JAK usiluje o sjednání výjimky)

Spolufinancování: 15 % ve všech regionech kromě Prahy (Praha 50 % z vlastního rozpočtu – bez příspěvku 
státního rozpočtu) → ostatní regiony finančně ve stejném režimu jako v OP VVV



Základní informace IV

Režim výzvy: průběžná 

Příjemci: vyšší územně samosprávné celky

Partneři: specializovaný subjekt zabývající se podporou výzkumu, vývoje nebo inovací, v němž má kraj či kraj 
společně s jinými územními samosprávnými celky a/nebo veřejnými výzkumnými institucemi a/nebo 
veřejnými či státními vysokými školami většinu hlasovacích práv

• preferováno, aby většinovým realizátorem projektu byl specializovaný partner
• realizace celého projektu ve strukturách KÚ pouze v případě, že specializovaný subjekt zřízený 

krajem v daném kraji neexistuje

Omezení výzvy: v rámci výzvy povoleno podat pouze 1 žádost za každého žadatele (= 1 projekt na kraj), 
počet specializovaných partnerů pouze 1 na projekt 



Podporované aktivity výzvy



Povinné aktivity

Řízení projektu – nastavení řízení a kontroly projektu

Základní tým – cílem aktivity je zajistit kapacitu a klíčové kompetence ke koordinaci a implementaci agendy RIS3
především prostřednictvím výkonné jednotky, zajistit její stabilizaci a další rozvoj adekvátně potřebám inovačního
prostředí v kraji.

Vzdělávání a rozvoj kompetencí – vzdělávání členů realizačního týmu a rozvoj kompetencí odborníků z organizací,
kteří jsou zapojeni v kraji:

• pro řízení národní/krajské RIS3 strategie

• pro podporu rozvoje inovačního prostředí

• do přípravy strategických projektů/intervencí

• A pracovníků veřejné správy v kraji, kteří se podílejí na implementace a řízení krajské RIS3 strategie

Mapování, analýzy a evaluace – mapovat, sledovat a vyhodnocovat změny a vývoj inovačního prostředí v kraji a
zjišťovat jeho potřeby a potenciál a vyhodnocovat efekty a dopady implementace krajské RIS3 strategie



Volitelné aktivity I

Asistence – podpoří přípravu strategických projektových záměrů/strategických intervencí v kraji tak, aby 
byly v souladu s Národní RIS3 strategií a její krajskou přílohou a mohly být v podobě projektové žádosti 
podány do relevantní výzvy vhodného programu podpory na národní či evropské úrovni, případně byly 
připraveny k realizaci z jiných zdrojů (např. místní rozpočty, vlastní prostředky nositele aj.). 

Twinning – umožní prostřednictvím partnerské spolupráce s vybraným zkušeným zahraničním 
partnerským subjektem v rámci zemí ERA detailní seznámení s aktivitami a zkušenostmi daného 
zahraničního subjektu a pomocí společných aktivit zajistí osvojení konkrétního podpůrného nástroje 
tak, aby mohl být využit v podmínkách kraje/krajů ČR. Nebudou podporovány nástroje, které již 
uspokojivě fungují na regionální úrovni v ČR. Je však možné podpořit zásadní vylepšení nástroje, který 
již v ČR existuje a je využíván.

11



Volitelné aktivity II

Pilotní ověřování – umožní ověřit, zda intervence/podpůrný nástroj a související nastavení podmínek a 
pravidel bude funkční, včetně ověření rolí jednotlivých subjektů zapojených do realizace 
intervence/podpůrného nástroje, a pilotně ověřit zájem cílové skupiny o intervenci/podpůrný nástroj. Pilotně 
lze ověřit takové nástroje, které v daném kraji dosud nebyly realizovány, popř. byly významně inovovány.

Marketingová a komunikační strategie kraje  – slouží k posilování komunikace a marketingu inovačního systému 
kraje směrem dovnitř i vně daného regionu včetně zahraničí, a to nastavením místního modelu řízení 
marketingových a komunikačních aktivit, vydefinováním sdílené vize a ambicí, přípravou či aktualizací 
marketingové/komunikační strategie a marketingového/komunikačního plánu inovačního systému kraje a 
jejich realizací.
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Vyloučené aktivity

• Realizace klíčových aktivit jiných než specifikovaných výzvou

• Pořizování staveb, nová výstavba, dobudování, rekonstrukce, upgrade infrastruktury nebo úprava prostor 
(zvažuje se případné vybavení či související drobné úpravy prostor v aktivitě Pilotní ověření)



Rozdíl/posun oproti Smart Akcelrátoru ll



Rozdíl/posun oproti Smart Akcelerátoru II

Nové prvky stimulované centrálně od gestora Národní RIS3:

Větší důraz na internacionalizaci (spolupráci se zahraničím, zapojování do nadregionálních/mezinárodních sítí a 
konsorcií)

• Jedním ze subkritérií, na základě kterých EK posuzuje plnění RIS3 ENC kondicionality.

Evaluace krajské RIS3 strategie nově mezi povinnými aktivitami. 



Rozdíl/posun oproti Smart Akcelerátoru II

Mise (nová dimenze RIS3) jako řešení velkých společenských výzev, reakce na megatrendy ve VaVaI v ČR.

• Zohlednění i ve výzvě SmAcc - možnost zapojit se v případě identifikace se s některou z misí.



Rozdíl/posun oproti Smart Akcelerátor II

Posílení role Smartu ve facilitaci zvyšování zájmu univerzit o podporu spin-off a start-up aktivit studentů i 
pracovníků VaV.



Rozdíl/posun oproti Smart Akcelerátoru II

Možnost využití zjednodušených forem vykazování v Asistenčních voucherech.

• V současnosti je snaha o vytvoření šablony typových pozic (výzkumné pozice, administrativní pozice, 
jiné specializované pozice atd.) do jednotek s předdefinovanými náklady. Vybraná typová pozice bude 
sloužit jako voucher, kterým budou hrazeny mzdové náklady na osobu z nepřímých nákladů. 

• Kromě výše uvedených osobních nákladů bude možné z voucheru hradit:

• 7% z ON na nepřímé náklady (cestovní náklady, ubytování atd.)

• přímé náklady na služby (outsourcing atd.)



Rozdíl/posun oproti Smart Akcelerátoru II

Větší prostor pro Pilotní ověření ( = posun od pouhé „přípravky“ více k pilotáži nástrojů) 

• Jedná se pouze o pilotní ověření nástrojů nových pro daný region s regionální působností i dopadem 
zaměřené na různé cílové skupiny, nikoliv pouze na školy, VO a veřejnou správu, jak tomu bylo v OP VVV.

V pilotovaných nástrojích směřujících na cílové skupiny MPO (firmy a začínající podnikatelé) bude předem 
vyspecifikováno omezení pilotního ověření, které omezí rozsah a nastaví limity zásahu potenciální cílové skupiny. 
Konkrétní možnosti omezení pilotního ověření budou ze strany MŠMT a MPO dále diskutovány (v případě 
cílových skupin, na které cílí MPO) a specifikovány při přípravě výzvy Smart Akcelerátor+ v OP JAK.



Témata k diskuzi



Témata k diskuzi – Pilotní ověření

V pilotovaných nástrojích možné zasahování do cílových skupin MPO (firmy a začínající podnikatelé) s testováním 
na nižším vzorku.

• lze se pokusit obhájit pilotní ověření cílových skupin MPO – za podmínky jeho omezení, aby nevznikal 
překryv s MPO (např. podpora jiných aktivit, jiných nástrojů než realizuje MPO)

• lze na cílové skupiny MPO vůbec nemířit jako dosud v OP VVV

Důvody pro rozšířené pilotní ověření v OP JAK:

• flexibilní ozkoušení regionálních nástrojů před plným/ostrým během

• nástroj pro flexibilní vyplnění případných „bílých míst“ nepokrytých podporou MPO



Témata k diskuzi – ošetření VP

Ošetření VP v OP VVV: Aktuálně výzva umožňuje 2 režimy dle vyhodnocení charakteru realizovaných a 
vyhodnocení znaků VP:

a) v režimu mimo veřejnou podporu

b) v režimu poskytování Služeb obecného hospodářského zájmu (SOHZ) 

VP na úrovni koncových cílových skupin ošetřena: buďto mimo režim VP nebo v režimu de minimis – podle 
potřeby.

Ošetření VP v OP JAK: v řešení. Krom výše uvedených režimů zvažovány i možnosti dle GBER pro vybrané případy 
(zejm. vybrané nástroje v Pilotním ověření)

• momentálně prošetřováno, zda nově IS2021+ (oproti OP VVV) bude umožňovat různé režimy VP 
v jednom projektu (např. pro různé aktivity či subaktivity)

• všechny aktivity kromě Pilotního ověření lze na základě argumentace již obhájené v OP VVV realizovat 
v režimu mimo VP



Témata k diskuzi – ošetření VP

Stávající 2 možnosti ošetření VP v Pilotním ověření:

1. dle GBER/SOHZ v rámci jednoho projektu (v jednání)

2. Vyhlášení doplňkové paralelní výzvy – pouze pro Pilotní ověření (průběžná výzva napříč prog. obdobím)
• výhody: 

• časová flexibilita (nastavení pilotáže může vzejít až z realizace „core“ projektu, projekt na Pilotáž lze 
podat kdykoliv)

• možnost posouzení nastavení pilotního ověření hodnoticím procesem (výhoda: projekt by byl 
posouzen min. 2 nezávislými hodnotiteli; dosud bylo posuzováno jako žádost o změnu ze strany ŘO)

• možnost podpory pilotáží i v krajích, které nebudou realizovat „core“ projekt SmAcc z financí OP JAK 
• nevýhody:

• více administrativy na straně ŘO i příjemce 
• složitější věcná i časová koordinace více projektů, které na sobě mohou být závislé

ŘO preferuje možnost 1 výzvy (pokud IS dovolí kombinovat režimy VP v 1 projektu).



Témata k diskuzi – Udržitelnost

Stejná komplikaci jako mezi SmAcc I a II: z projektu v OP JAK nebude možné hradit náklady spojené s výstupy 
vyžadovanými udržitelností projektu SmAcc II.



Pilotní ověření - diskuze

1. Jaké aktivity/intervence/nástroje by ve Vašem kraji mohly být vhodnými kandidáty na pilotní ověření 
v období 2021+?

2. Kvalifikují se Vaše instituce v roli odborného partnera projektu Smart Akcelerátor 2021+ (inovační 
centrum, RRA, atp.) pro ucházení se o podporu z výzvy MPO Služby infrastruktury, která je plánována 
v OP TAK?

3. Nekříží se intervence Vámi uvažované k pilotáži se zaměřením a nastavením nějaké jiné výzvy OP TAK 
či dalších programů podpory na národní úrovni v gesci MPO (Národní plán obnovy, Country for the
Future)?


