
Strategie rozvoje města Ústí 
nad Labem 2021 – 2030

Pracovní skupina: Prosperita města
Téma: Inovace jako cesta k prosperitě města 

Projekt „Příprava a zpracování Strategie rozvoje města Ústí nad Labem na období 2021-2030“
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Harmonogram pracovní skupiny

1. Úvod (přivítání členů) 15:00 – 15:05

2. Diskuze k závěrům minulé pracovní skupiny 15:05 – 15:20

3. Vstupní informace k tématu 15:20 – 15:40

4. Řešení klíčových problémů 15:40 – 16:40

5. Podněty k vizi 16:40 – 16:55

6. Závěr 16:55 – 17:00

7. Neformální diskuze 17:00 – 17:30
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Představení činnosti pracovní skupiny
Pracovní skupiny 

• Image města jako metropole regionu 

• Kvalita života a soudržnost jeho obyvatel 

• Prosperita města 

• Udržitelná mobilita 

Termíny jednání a jednotlivá témata 

• 12. 6. 2019 Podmínky pro podnikání a ekonomickou činnost – pro-investorská 

politika města 

• 26. 9. 2019    Školství a vzdělávání, univerzita

• 19. 11. 2019 Inovace jako cesta k prosperitě města 

Formát jednání 

• Moderována diskuze

• Tvorba podnětů pro tvorbu Strategie a dílčích dokumentů 

• Připomínkování dokumentů

• Účast členů na veřejném projednávání 

• Neformální diskuze



Prosperita 
města–
Inovace, Inovační potenciál
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Inovace x Inovační potenciál

Inovace:

 Zdokonalení/vývoj – např. zavádění vědeckého a technického pokroku

 Důsledek – úspory zdrojů (lidských, přírodních atp.) 

Inovační potenciál:

 Schopnost podniku/města k inovacím – tzn. využít vnitřní zdroje ke zkvalitnění a 

zefektivnění:

 procesu

 služby

 produktu

 Důsledek – rozvoj aktivit s vyšší přidanou hodnotou
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Strategický rámec podpory inovačního prostředí

Inovační strategie ČR 2019-2030

 Základní dokument ČR – inovace a inovační prostředí

 9 oblastí (VaV, technologie, digitalizace, start-ups, chytré investice atd.)

 Předpoklad – navazující konkrétní opatření (spolupráce s krajem)

Podpůrná infrastruktura

 OP VVV, OP PIK, Re:start atp.

 Regionální – Krajská HK, Pakt zaměstnanosti ÚK, Hospodářská a sociální rada 

ÚK

 Národní – CzechInvest; TAČR; API

Regionální inovační strategie ÚK / Krajská příloha RIS3

 Vlastní iniciativa kraje + povinná příloha k národní RIS3
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Regionální inovační strategie

Inteligentní specializace

 Oblasti – kraj má nejvyšší konkurenceschopnost

 Tradiční:

 energetika, zdroje, navazující obory

 organická a anorganická chemie

 výroba skla a porcelánu

 Nové výzvy – mobilita; smart cities

 Národní (relevantní pro ÚK) – strojírenství/mechatronika; automotive

 Globální megatrendy s dopady na tradiční odvětví v ÚK:

 velká data (veřejná správa, zdravotnictví) a AI (chemie, mobilita)

 digitální ekonomika, robotizace a automatizace, procesní inovace a 

modernizace ve firmách

 cirkulární ekonomika (green chemistry)

 kreativní průmysly (umění, design, marketing, IT služby)
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Klíčové oblasti pro inteligentní specializaci

Lidé pro inovace, výzkum a vývoj

 Práce s lidmi vykazující talent v oblastech vědy, techniky, kreativity a 

podnikavosti

Inovativní a konkurenceschopné firmy

 Podpora inovativních firem a akcelerace jejich růstu (partnerství s VaV, nové 

technologie, poradenství, zahraniční firmy atd.)

Kvalitní výzkum a jeho aplikace

 Posílení přenosu zkušeností ze špičkových pracovišť v ČR a zahraničí do 

regionu

Inovace ve veřejné sféře

 Smart cities a veřejné služby (IT architektura a data, doprava, sociální věci, 

energetická efektivita atd.)

Podpora inovačního ekosystému

 Dobře nastavená systematická podpora inovačního ekosystému (data o vývoji, 

vyhodnocení, komunikace a spolupráce atd.)
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Inovační centrum ÚK

Realizátor RIS v kraji

 Nositel vize funkčního inovačního ekosystému v kraji

 Pomoc v oblastech:

 Start podnikatelského záměru místních firem

 Propojení s partnery – podniky a VaV centry

 Zvyšování atraktivity pro investory s vysokou přidanou hodnotou

 Projekty:

 Smart Akcelerátor; Autonomní mobilita; Smart cities v ÚK; zvýšení kreativity 

a matematického myšlení ve školách atp.



Moderovaná  
diskuze 
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Jak budeme diskutovat?

1. 3 minuty příprava

 Napsat 2 klíčové problémy/podněty/příležitosti

2. 15 minut diskuze

 Moderovaná diskuze nad tématy

3. 2 minuty bodování – prioritizace

 Bodování výstupů diskuze

 2 plusové body – souhlasím/důležité

 1 záporný bod – nesouhlasím/nepodstatné

Dvě otázky k diskuzi2x

2x Dva 20 minutové bloky

—++
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Jaká témata budeme dnes řešit?
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Otázka č. 1

Jaká jsou slabá místa ve využívání 

dostupné podpůrné infrastruktury 

magistrátem ve vztahu k podpoře inovací a 

inovačního prostředí?

Otázka č. 2

Jak využít národní/krajské podpory k 

podpoře inovací a inovačního prostředí ve 

městě?
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