
Projektová fiše
Kód projektu: 15-08-KU-ORR-0446

Název projektu: SMART AKCELERÁTOR - Rozvoj inovačního prostředí v podmínkách
Kraje Vysočina

Zkratka projektu: SmAcc

Cíl projektu:

Předkládaný projekt si klade za cíl posílit inovační výkonnost Kraje
Vysočina, zlepšit rámcové podmínky pro vyvážený rozvoj inovačního
prostředí, výzkumu a vývoje na území regionu s využitím Regionální
inovační strategie Kraje Vysočina a krajského annexu RIS3 strategie
inteligentní specializace a systematicky podporovat a rozvíjet
otevřenou a strukturovanou spolupráci mezi veřejným,
podnikatelským a akademickým sektorem. Projekt podpoří přípravu a
nastavení vhodných nástrojů a strategických intervencí k posílení
inovačního potenciálu kraje tak, aby inovační potenciál mohl být
využit jako jeden z hlavních zdrojů konkurenceschopnosti kraje v
celorepublikovém i mezinárodním měřítku.

Předpokládaný termín
začátku: 01.01.2017

Předpokládaný termín
ukončení realizace: 31.10.2019

Rozpočet projektu celkem: 5101841.28
Udržitelnost projektu: Ano
Udržitelnost projektu v
měsících: 36

V přípravné fázi kryto
rozpočtem kraje: Ano

Aktivity projektu
Název Popis Termín

dokončení

Řízení
projektu

Aktivita je podpůrnou aktivitou pro odborně zaměřené klíčové aktivity
projektu, cílem je zajistit organizační a technické zázemí pro efektivní
řízení a realizaci projektu. Jedná se o celkové řízení a koordinaci
projektu.

31.10.2019

Základní
tým

Cílem aktivity je zajistit odpovídající kapacitu a kompetence nezbytné k
řízení a koordinaci rozvoje inovačního prostředí v Kraji Vysočina,
především ve vazbě na implementaci RIS, krajské přílohy RIS3 a
naplňování jejich priorit, s důrazem na přípravu a implementaci nástrojů
a strategických intervencí podporujících spolupráci veřejné správy,
podnikatelského a akademického sektoru v oblasti VVI. Aktivitu bude
zajišťovat odborný tým projektu jako základní tým tzv. výkonné jednotky
krajského RIS3 manažera, kterou tvoří Odbor regionálního rozvoje
Krajského úřadu Kraje Vysočina. Základní tým je složen z pozic: RIS3
manažer, RIS3 developer strategických intervencí, RIS3 finanční
manažer, RIS3 odborný asistent

31.10.2019

jakoubkova
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Vzdělávání

Cílem aktivity je rozvíjet odborné kompetence členů základního týmu a
relevantních regionálních partnerů, kteří jsou prostřednictvím RAPI a
inovačních platforem zapojeni do rozvoje inovačního prostředí v kraji,
popř. do přípravy strategických intervencí. Aktivita přispěje ke zvýšení
kompetencí klíčových partnerů podílejících se na implementaci a
schvalování RIS a RIS3, ke zlepšení vzájemné spolupráce a zvýšení
dopadu této spolupráce na rozvoj inovačního prostředí v kraji.

31.10.2019

Mapování

Aktivita je zaměřena na sledování vývoje inovačního prostředí v kraji.
Cílem je shromáždit dostatečné množství poznatků a dat, které přispějí
ke kvalitnímu a efektivnímu řízení implementace RIS a RIS3 na úrovni
kraje a k vyváženému rozvoji inovačního prostředí v regionu, případně
ke zpřesnění domén specializace kraje dle RIS3.

31.10.2019

Partneři projektu
Partner Role

Kraj Vysočina Partner

Tým projektu
Osoba Role

Lenka Matoušková Projektový manager
Iveta Fryšová Koordinátor
Božena Šprynarová Finanční manager
Petr Holý Ostatní
Stanislava Lemperová Ostatní
Eva Leligdonová Ostatní
Ivona Hájková Ostatní
Miloš Molák Ostatní
Iveta Fryšová Objednatel projektu
Iveta Fryšová Příkazce operace projektu
Hana Sošková Správce rozpočtu

Rozpočet projektu
Typ Zdroj Částka

Příjem OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+ 4336565.08
Výdaj 5101841.28




