Zápis z 2. setkání poradní skupiny
Podnikavější region
Datum:

Místo:

21. 5. 2015 od 8:30 hod

KÚ MSK, Ostrava

Účastníci jednání – viz prezenční listina
Zápis:
Expert poradní skupiny Martin Duda přivítal přítomné členy a představil program dnešního setkání.
V první části bylo expertem zrekapitulováno plnění úkolů, které byly zadány členům na 1. setkáním PS.
1.
2.

Členové PS zhodnotili projektové záměry s ohledem na jejich významnost.
Členové PS iniciovali 5 nových projektových námětů.

Expert předložil členům PS aktuální přehled vyhodnocení posuzování absorpční kapacity s představením
obecných metodických problémů ve vazbě na chybné zařazení některých záměrů do specifického cíle
operačního programu, duplicitu projektů. Tyto nedostatky budou průběžně při aktualizaci projektových
záměrů postupně odlaďovány.
V druhé části byly expertem představeny jednotlivé aktivity Regionálního akčního plánu (RAP), které obsahují
dosud zmapované projektové záměry s předpokládanou absorpcí. Aktivity RAP odpovídají specifickým cílům
jednotlivých operačních programů v oblasti výzkumu, vývoje a podnikání. V této souvislosti byly rovněž
představeny příklady významných či typových projektů, které naplňují danou aktivitu RAP.
Dále byli členové PS seznámeni se zaměřením nových návrhů projektových záměrů:
-

Rozvoj podnikatelského inkubátoru STEEL IT
STARTUP PEOPLE
Rozvoj ekosystému na podporu inovativního podnikání v MSK
Regionální startup ekosystému, jeho simulace a ověření v podmínkách Moravskoslezského
kraje
"Vystupme z krabice" - out of the box

Expert přítomné členy informoval také o připravované výzvě tzv. „Smart akcelerátoru“ v rámci OP VVV a to
právě z toho důvodu, že některé z nových projektů i z identifikovaných potenciálních významných/vlajkových
projektů by mohly zapadat do přijatelných aktivit možného projektu vhodného do této výzvy. Uvedl, že
předkladatelem projektu do této výzvy může být pouze kraj, že představené aktivity výzvy jsou zatím pracovní
verzí. V tomto ohledu byl ze strany členů PS vyjádřen zájem a dotaz, jakým způsobem budou zapojeni partneři
do přípravy. Zástupce ARR uvedl, že se v této věci necítí kompetentní odpovědět, uvedl však, že výkonnou
jednotkou bude ARR (v rámci in-house zadání). Expert uvedl, že i toto téma je důvodem setkání s Martinem
Radvanem, ŘO regionálního rozvoje, a Petrou Chovaniokovou, S3 manažerkou MSK, plánovaného na příští
týden.
Na závěr jednání PS seznámil doc. RNDr. Vladimír Krajčík s projektem Regionální startup ekosystém. Dále byla
vedena volná diskuse věnovaná této problematice.

Úkoly pro členy PS:
1.

Vyhodnocení posuzování absorpční kapacity a klíčových projektů

-

Členové PS obdrží do konce týdne tabulkový přehled vyhodnocení absorpční kapacity
k připomínkování.
Termín: členové PS připomínky zašlou M. Dudovi do 26.5.
Expert následně na základě obdržených připomínek a doporučení zašle členům PS finální přehled
absorpční kapacity do 29.5. Členové PS budou mít možnost se vyjádřit k finálnímu návrhu do 3.6.
Tento podklad bude následně představen na 2. zasedání Regionální stálé konference , která se bude
konat dne 22.6.2015.
V návaznosti na aktualizaci databáze projektů pro AP RIS3, kterou v současné době provádí ARR,
proběhne revize/kontrola aktualizovaných projektů ve spolupráci ARR, KÚ a expert s cílem zabránit
nepřesným zařazením projektů dle jednotlivých SC apod.
Termín: nejpozději 1. týden v červnu

-

-

2.

Expert zjistí plány MSK v souvislosti s přípravou projektu do plánované výzvy Smart Akcelerátor a
doporučí MSK zapojení partnerů do přípravy i zvážení zařazení některých z významných/vlajkových
projektů (resp. jejich částí).
Termín: 27.5.2015

3.

Termín dalšího setkání poradní skupiny bude upřesněn. Další setkání bude tematicky zaměřené –
např. na oblast podpora start-ups.

Zapsala: Denisa Toráčová

Datum:
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