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Manažerské shrnutí
Tato zpráva shrnuje výstupy projektu „Vyhodnocení výsledků realizace Regionální inovační strategie
Jihomoravského kraje za období 2003 – 2016“. Cílem projektu bylo komplexně vyhodnotit výsledky
a přínosy realizovaných aktivit Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje (RIS JMK) pro
rozvoj regionálního inovačního ekosystému a ekonomický rozvoj regionu.
Předkládaná zpráva je stručným souhrnem podrobnějších analytických zpráv o „Vyhodnocení
výsledků realizace aktivit RIS JMK“ a „Vyhodnocení celkových přínosů RIS JMK“. Tyto analytické
zprávy obsahují detailní závěry z vyhodnocení jednotlivých evaluačních kritérií, jakož i podrobnější
doporučení pro nastavení budoucích aktivit RIS JMK, včetně souvisejících zahraničních inspirací.
Jednotlivé aktivity RIS JMK a jejich přínos pro region byly hodnoceny na základě 5 kritérií: relevance,
účinnost, hospodárnost, koherence a stálost. Pro evaluaci byla využita existující data doplněná
informacemi získanými prostřednictvím 10 dotazníkových šetření mezi příjemci aktivit,
72 strukturovaných rozhovorů s realizátory a příjemci aktivit i s dalšími aktéry inovačního ekosystému
JMK a nakonec prostřednictvím 3 fokusních skupin.
Hlavní závěry
RIS JMK významně přispěla ke zvyšování znalostní intenzity ekonomiky JMK. Dynamika intenzity
podnikového VaV významně převyšuje vývoj ve všech ostatních regionech ČR (podíl podnikového VaV
na HDP vzrostl v JMK z 0,44 % v roce 2001 na 1,74 % v roce 2016). Na posílení znalostní intenzity
ekonomiky JMK se nezanedbatelně podílely startupové programy JIC, kdy počet zaměstnanců ve VaV
v podpořených firmách vzrostl v letech 2010-2016 z cca 50 na 340 zaměstnanců.
Výsledky evaluace ukazují na pozitivní vliv aktivit RIS JMK na podnikatelskou a inovační atmosféru
v JMK. Programy JIC často posílily rozhodnutí (budoucích) podnikatelů s podnikáním vůbec začít
a v podnikání pokračovat. Existence a propagace podnikatelských šampionů podpořených programy
JIC je motivující pro další (současné i budoucí) podnikatele.
Firmy, které prošly startupovými programy JIC, vykazují vyšší míru životnosti než srovnatelné
nepodpořené firmy v regionu. O úspěšnosti podpůrných nástrojů svědčí i statisticky významný rozdíl
mezi průměrným ročním nárůstem obratu u firem podpořených programy JIC Platinn a Innovation
Park a u kontrolní skupiny nepodpořených firem.
Prezentace JMK jako regionu s dobře fungujícím inovačním systémem, který disponuje novými
a modernizovanými výzkumnými infrastrukturami, a programy JCMM Internacionalizace a Brno PhD
Talent, rovněž přispívají k rostoucímu podílu zahraničních studentů na veřejných vysokých školách
(z 5 % v roce 2003 na 20 % v roce 2016).
V JMK působí nejvyšší podíl zahraničních výzkumníků (10,9 % na všech výzkumnících v kraji) z krajů
Česka, a zvláště pak v podnikatelském sektoru, což potvrzuje význam aktivit RIS a zvláště atrakce
výzkumníků (SoMoPro) a funkční podpory expatů (Brno Expat Centre) pro zvyšování atraktivity kraje.
Evaluace potvrdila vysokou relevanci aktivit RIS JMK zaměřených na rozvoj a udržení talentů a na
přilákání zahraničních studentů a vysoce kvalifikovaných pracovníků. Realizace těchto programů
napomohla ke zvyšování počtu zahraničních výzkumníků a jejich udržení v regionu (v Brně dosud
zůstává cca 56 % výzkumníků podpořených programem SoMoPro). Tyto programy rovněž nepřímo
stimulují brněnské vysoké školy k větší internacionalizaci a zvyšování kvality vzdělávacích programů.
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RIS JMK přispívá k růstu výkonu a kvality výzkumu. V JMK se realizuje 6 projektů Evropské výzkumné
rady (ERC), působí zde 9 výzkumných infrastruktur zapojených do projektů panevropských
infrastruktur ESFRI, firmy z JMK vykazují relativně vysokou úspěšnost v programu SME Instrument
(8 z 12 českých příjemců podpory od roku 2014 pochází z JMK). V mezinárodním kontextu však
dochází spíše k pozvolnému zlepšování pozice výzkumných pracovišť v kraji.
RIS JMK přispěla k rozvoji spolupráce mezi výzkumným a podnikovým sektorem. Podnikatelské výdaje
na výzkum a vývoj uskutečňovaný na vysokých školách v JMK rostou (z 1 mil. Kč v roce 2011 na 203
mil. Kč v roce 2016). Také v návaznosti na program JIC Voucher, kde třetina podpořených projektů
pokračovala v návazné spolupráci, došlo k významnému nárůstu (o 60 %) počtu firem
spolupracujících ve VaV s veřejnými výzkumnými organizacemi z JMK.
Proces řízení a implementace RIS JMK je efektivní a vykazuje vysokou míru stability a kontinuity.
Celkové náklady vynaložené na realizaci aktivit RIS JMK lze považovat za proporcionální k dosaženým
výsledkům. Ze strany příjemců je pozitivně hodnocena snaha o minimalizaci administrativní zátěže
přenášené realizátory aktivit RIS JMK na příjemce.
Důležitou funkcí realizace RIS je kromě zvýšení konkurenceschopnosti a inovačního potenciálu
regionu také rozvoj sociálního kapitálu a posilování inovační kultury a image regionu. V tomto ohledu
hrají klíčovou roli platformy posilující komunikaci a spolupráci mezi jednotlivými regionálními aktéry.
Výsledky evaluace ukazují, že tyto platformy dlouhodobě přispívají k vytváření důvěry mezi
jednotlivými aktéry, zvláště pak mezi firmami a JIC a mezi JIC a vysokými školami.
Doporučení
Na základě zjištění z evaluace byla formulována konkrétní doporučení pro zvýšení efektivity
fungování inovačních systému JMK a omezení existujících bariér v rozvoji inovačního potenciálu
regionu. Navržená opatření jsou inspirována zahraničními zkušenostmi a směřují do těchto oblastí:
•
•
•
•

•
•
•

zvýšení motivace studentů VŠ a SŠ k podnikání
posílení sítě soukromých investorů napomáhajících rozvoji rychle rostoucích firem (tzv. gazel)
sladění oborového zaměření existujících výzkumných kapacit a struktury podnikatelského
sektoru
omezení rizika posilování dvourychlostní regionální ekonomiky (dynamického rozvoje
znalostně intenzivních firem v Brně a zaostávajícího rozvoje firem s nižší znalostní intenzitou
v ostatních částech regionu)
intenzivnější využívání špičkové výzkumné infrastruktury firmami v regionu pro rozvoj
vlastního znalostního růstu prostřednictvím výzkumné spolupráce
posílení důrazu na transfer znalostí ve vedení univerzit a s tím související rozvoj kapacit pro
transfer znalostí a spolupráci s průmyslem
větší provázanost podpůrných aktivit v oblasti práce s talentovanými studenty

Přes některé výše zmíněné nedostatky lze fungování inovačního ekosystému v JMK považovat za
velmi úspěšné nejen v rámci Česka, ale i v mezinárodním srovnání. JMK je tak na úspěšné cestě
k naplnění vize RIS JMK – Rozvinout inovační potenciál kraje na úroveň nejinovativnějších regionů EU.
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1. Úvod
Tato zpráva shrnuje výstupy projektu „Vyhodnocení výsledků realizace Regionální inovační strategie
Jihomoravského kraje za období 2003 – 2016“, který byl pro Jihomoravský kraj realizován
Technologickým centrem AV ČR ve spolupráci s Technopolis Group a IREAS centrem.
Cílem projektu bylo komplexně vyhodnotit výsledky a přínosy realizovaných aktivit Regionální
inovační strategie Jihomoravského kraje (RIS JMK) pro rozvoj regionálního inovačního ekosystému
a ekonomický rozvoj regionu. Součástí evaluace byla konsolidace kvantitativních a kvalitativních
informací o finančních i nefinančních zdrojích alokovaných na realizaci aktivit RIS JMK, o výstupech
realizovaných aktivit a o změnách vzniklých na úrovni jednotlivých subjektů díky realizaci aktivit RIS
JMK.
Předkládaná zpráva je stručným souhrnem podrobnějších analytických zpráv o „Vyhodnocení
výsledků realizace aktivit RIS JMK“ a „Vyhodnocení celkových přínosů RIS JMK“. Tyto analytické
zprávy obsahují detailní závěry z vyhodnocení jednotlivých evaluačních kritérií, jakož i podrobnější
doporučení pro nastavení budoucích aktivit RIS JMK, včetně souvisejících zahraničních inspirací.
Tato souhrnná zpráva je členěna do osmi navazujících částí. Po úvodu je ve druhé části stručně
popsán metodický přístup zvolený pro evaluaci přínosů RIS JMK k ekonomickému a inovačnímu
rozvoji regionu. Hlavní výsledky samotné evaluace přínosů RIS JMK pro rozvoj regionu jsou popsány
ve třetí části. Čtvrtá, pátá a šestá část shrnují výsledky hodnocení ve třech pracovně definovaných
oblastech slučujících aktivity na podporu inovačního podnikání (část 4), podporu spolupráce mezi
výzkumnou a podnikovou sférou (část 5) a podporu talentů a rozvoje lidských zdrojů (část 6).
Poslední sedmá část obsahuje hlavní závěry hodnocení týkající se řízení a implementace RIS. Části
4 až 7 obsahují vedle výsledků hodnocení také doporučení pro budoucí zaměření RIS JMK,
formulovaná na základě provedených hodnotících analýz a částečně inspirovaná zkušenostmi
analyzovaných zahraničních regionů.
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2. Metodika evaluace
Evaluační rámec hodnocení celkových přínosů RIS JMK pracuje se strukturou potřeb (problémů), cílů,
vstupů, výstupů, výsledků a dopadů (viz následující schéma). Tímto způsobem byly nejprve
hodnoceny jednotlivé intervence (aktivity) RIS JMK, následně celkové přínosy RIS pro inovační
ekosystém JMK.

Společnost, Ekonomika, Prostředí
DOPADY
PROBLÉMY
POTŘEBY
NEDOSTATKY

VÝSLEDKY

Veřejné politiky
Programy
Intervence

Hodnotící
kritéria

CÍLE

VSTUPY

VÝSTUPY

Hospodárnost

Relevance,
Koherence

Účinnost
Stálost

Zdroj: Technopolis Group

Pro každou aktivitu byla formulována intervenční logika, jež popisovala východiska intervence, vstupy
potřebné pro realizaci intervence, očekávané výstupy, výsledky a dopady. Ve vazbě na intervenční
logiku byla stanovena hodnotící kritéria a formulovány související evaluační otázky. Evaluační rámec
pracuje s následujícími 5 hodnotícími kritérii:
•
•
•
•
•

Relevance – do jaké míry reagují cíle intervence/RIS JMK na identifikované problémy
a potřeby inovačního ekosystému JMK
Účinnost – do jaké míry odpovídají dosažené výstupy, výsledky a dopady stanoveným cílům
intervence/RIS JMK
Hospodárnost – do jaké míry jsou dosažené výstupy, výsledky a dopady intervence/RIS JMK
adekvátní vynaloženým zdrojům
Koherence – do jaké míry se intervence doplňují nebo překrývají s jinými intervencemi
v rámci nebo mimo RIS JMK
Stálost – do jaké míry vyvolala intervence/RIS JMK trvalé změny v ekosystému JMK, které
budou pokračovat i po skončení intervence/intervencí

Samotnému hodnocení předcházelo provedení kontextové socioekonomické analýzy JMK, zaměřené
na identifikaci vývoje hlavních makroekonomických ukazatelů a indikátorů inovační výkonnosti
regionu. Součástí vyhodnocení celkových přínosů RIS JMK bylo rovněž porovnání regionálního
inovačního ekosystému a inovační politiky s vybranými zahraničními regiony.
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Celkové ekonomické dopady realizovaných aktivit byly posouzeny kontrafaktuální analýzou vývoje
podpořených a nepodpořených podniků. Vedle ekonomických dopadů byly posouzeny také další
dopady RIS JMK na rozvoj inovačního ekosystému regionu a posílení sociální kapitálu.
Pro evaluaci individuálních aktivit a celkových přínosů RIS JMK byly využity kvantitativní a kvalitativní
údaje, získávané jako sekundární i primární data. Zdrojem sekundárních dat byly statistiky sbírané
jednotlivými realizátory aktivit, dále výroční zprávy, veřejně dostupná statistická data a údaje
z databáze informací o firmách. Primární data byla získávána prostřednictvím 10 dotazníkových
šetření mezi příjemci, 31 osobních rozhovorů s účastníky programů a aktivit RIS JMK, 41 rozhovorů
s realizátory aktivit a dalšími klíčovými regionálními aktéry inovačního ekosystému JMK, jakož
i 3 fokusních skupin se zástupci akademické, podnikové a veřejné sféry.
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3. Význam RIS pro ekonomický a inovační rozvoj regionu
V následující tabulce jsou kvantifikovány přímé efekty realizace RIS JMK a shrnuty její další nepřímé
a indukované efekty. Tyto přínosy jsou v tabulce dány do souvislosti s hlavními kvantifikovanými
vývojovými změnami, ke kterým došlo v průběhu realizace RIS. V souvislostech jsou přínosy
jednotlivých intervencí RIS popsány v dalším textu této kapitoly.
Oblast
Vznik a růst
nových firem

Vývoj oblasti

Přímý efekt RIS JMK

1099 nových firem v roce 2002
3742 nových firem v roce 2016
(uvažovány
společnosti)

pouze

obchodní

Start-upovými programy podpořeno 142
vznikajících a nových firem (z toho 108
dosud existujících)
Vyšší míra životnosti u podpořených firem
než u srovnatelných nepodpořených firem
Rostoucí počet start-up firem podpořených
RIS, které do 3 let dosáhly obratu vyššího
než 10 mil. Kč (14 v roce 2016)

Tvorba
nových
pracovních
míst

53,4% míra zaměstnanosti v roce
2011
58,0% míra zaměstnanosti v roce
2016

Další nepřímé a indukované
efekty RIS JMK
Zlepšení reakce firmy na potřeby
zákazníků
Zlepšení přístupu firmy
poradenským službám

k

Zvýšení počtu nově navázaných
kontaktů
Schopnost
definovat
rozvojové oblasti

nové

Statisticky významný rozdíl mezi průměrným
ročním nárůstem obratu podpořených
a nepodpořených firem u absolventů JIC
Platinn a Innovation Park

Schopnost nastavit hodnotový
žebříček firmy

Ve firmách podpořených v JIC Enter,
StarCube a IP/Master vzniklo 1371
pracovních míst (FTE)

Zvýšení atraktivity regionu pro
kvalifikovanou pracovní sílu

Zlepšení znalostí o podnikání

3 % na celkovém nárůstu zaměstnanosti
v letech 2011 – 2016
Průměrný roční nárůst v programu JIC
Platinn 12,8 %, naproti tomu v kontrolním
vzorku pokles o 2,0 %

Úroveň mezd

5. místo v mediánu hrubé
měsíční mzdy mezi kraji ČR

Omezený

Změny ve struktuře ekonomiky
s posilováním
znalostně
intenzivních odvětví (zejm. ICT)

JIC podporovány ve větší míře high-tech
firmy – ICT a programování 25 %,
strojírenství 9 % na klientech JIC

Prezentace JMK jako inovačního
regionu

Vysoká dynamika růstu mezd v
porovnání s ostatními kraji ČR
Znalostní
intenzita
ekonomiky

Intenzita
podnikového
(BERD/HDP):

VaV

0,44 % v roce 2001 (ČR = 0,66%)
1,74 % v roce 2016 (ČR = 1,03 %)

Nárůst
počtu
zaměstnanců
VaV
v podporovaných firmách: z 50 (v r. 2010) na
340 (v r. 2016)

Nejvyšší intenzita celkových
výdajů na VaV (GERD/HDP)
z krajů ČR: 2,91 % v roce 2016

Nárůst počtu spoluprací s Intemac z 10
(2014) na 18 (2016)

Zvýšení atraktivity JMK jako
regionu s funkčním inovačním
systémem
Modernizace
a
rozvoj
infrastrukturních kapacit pro VaV

Nárůst počtu zaměstnanců VaV v
podnikatelském sektoru: z 4,1
tis. FTE (2010) na 7,3 tis. FTE
(2015)
Spolupráce
a partnerství

VaV
na
VŠ
financovaný
z podnikatelských zdrojů:
1 mil. Kč v roce 2011 (0,02 %); ČR
= 1,0 %
203 mil. Kč v roce 2016 (4,7 %);
ČR = 5,3 %

321 projektů spolupráce JIC Voucher
Nové spolupráce představovaly cca 40 %
projektů podpořených JIC Voucher

Zvýšení důvěry velkých podniků
ke spolupráci s JIC a JMK

Cca 1/3 projektů podpořených JIC Voucher
pokračovala
návaznou
výzkumnou
spoluprací
Nárůst počtu spoluprací s Intemac z 10
(2014) na 18 (2016)
84 subjektů zapojených do pracovních
skupin RIS

Zahraniční
investice

171
projektů
zahraničních
investic podpořených agenturou
Czechinvest (2000 – 2014)

Omezený

Zvýšení atraktivity JMK jako
regionu s funkčním inovačním
systémem

200% nárůst objemu PZI mezi
2004 a 2013

Funkční podpora expatů

8

Podnikatelská
a inovační
atmosféra

Atraktivita
a image
regionu

V rámci ČR průměrná inovační
aktivita
podniků
(43
%
inovujících podniků)

Rostoucí počet start-up firem podpořených
RIS, které do 3 let dosáhly obratu vyššího
než 10 mil. Kč (14 v roce 2016)

Náklady na inovace = 3,9 % tržeb
(3. místo mezi kraji ČR)

Příklady šampiónů, kteří prošli programy JIC

Nárůst
počtu
nových
zahraničních studentů: z 1653
(v r. 2005) na 3667 (v r. 2015)

249
studentů
podpořených
JCMM
v programu Internacionalizace (2006 – 2016)

Nárůst
podílu
zahraničních
studentů na veřejných VŠ: z
4,7 % (v r. 2003) na 20,4 % (v r.
2016)
Nárůst
počtu
zahraničních
studentů přijíždějících v rámci
programů mezinárodní mobility:
z 1334 (v r. 2010) na 2424 (v r.
2015)

Rostoucí počet kvalifikovaných zahraničních
pracovníků obsloužených Brno Expat Centre:
ze 102 (2011) na 910 (2017)

Přenos zkušeností JIC do jiných
regionů ČR (JIC Voucher, JIC
Platinn)

Zvýšení atraktivity JMK jako
regionu s funkčním inovačním
systémem

Přes 230 tis. návštěvníků Vida! SC
Prezentace JMK jako inovačního regionu

Nárůst počtu zaměstnanců ve
VaV v zahraničních firmách:
z 2358 (v r. 2010) na 4110 (v r.
2014)
Nejvyšší
podíl
zahraničních
výzkumníků z krajů ČR: 10,9 %
v roce 2015, oproti průměru ČR
8,4 % (12,8 % v podnikatelském,
13,0 % ve vládním a 8,4 % ve
vysokoškolském sektoru)
Kvalita
výzkumu

Růst počtu publikací mezi TOP1
% nejcitovanějšími publikacemi
(182 v roce 2014; 245 v roce
2016)

49 špičkových zahraničních výzkumníků a 22
reintegrovaných
českých
výzkumníků
podpořených programem SoMoPro (20092016)

6 realizovaných projektů ERC

8 z 12 příjemců SME Instrument (H2020) je
z JMK

9 infrastruktur ESFRI

Modernizace
a
rozvoj
infrastrukturních kapacit pro VaV
Zvýšení atraktivity regionu pro
výzkumné pracovníky

Stagnující
mezinárodní
spolupráce ve VaV
Kvalita
vzdělávání

Rostoucí podíl zahraničních
studentů (4,7 % v roce 2003;
20,4 % v roce 2016)
Umístění
MU
a
VUT
v mezinárodních žebříčcích VŠ
(např. QS World University
Rankings na místě 551-600, resp.
601-650)
Vysoký podíl studentů z jiných
krajů ČR na VŠ v JMK (MU 56%,
VUT 63%, MENDELU 51%, VFU
74%)

106 studentů podpořených programem
Brno PhD Talent (2009-2016)

Prezentace JMK jako inovačního
regionu

80-90 studentů ročně podpořených
Programem podpory nadaných studentů

Modernizace
a
rozvoj
infrastrukturních kapacit pro VaV

60 studentů ročně podpořených programem
Středoškolská odborná činnost
Rozšíření nabídky vzdělávání o programy
realizované Vida! SC pro ZŠ a SŠ

Nadprůměrná pozice JMK mezi regiony ČR v řadě makroekonomických indikátorů, a zejména růst
hodnot těchto indikátorů v posledních letech, ukazují, že v JMK dochází v národním srovnání
k rychlejšímu ekonomickému růstu. Ten je katalyzován rostoucími inovačními aktivitami firem
v regionu. Počet vznikajících firem v kraji má dlouhodobě vzrůstající tendenci. Přímý vliv RIS JMK,
resp. jejích jednotlivých nástrojů ve smyslu počtu založených podniků se týká pouze určité menší
části těchto firem – start-upovými programy JIC bylo podpořeno přes 140 vznikajících a nových firem.
Výsledky evaluace ovšem zároveň ukazují na pozitivní vliv aktivit RIS JMK na podnikatelskou
a inovační atmosféru v kraji. Programy JIC totiž často posílily rozhodnutí (budoucích) podnikatelů
s podnikáním vůbec začít a v podnikání pokračovat, čímž přispěly ke zvyšování počtu lidí zahajujících
vlastní podnikání. U studentů, jako u specifické kategorie začínajících podnikatelů, byl na druhou
stranu očekáván větší zájem o vlastní podnikání, který se startupovými programy JIC nepodařilo
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v dostatečné míře iniciovat. Evaluací bylo identifikováno několik příkladů dokládajících úspěch firem,
které prošly programy JIC, na podnikatelských soutěžích. Tyto firmy mohou svým působením
v regionu motivovat další a postupně přispívat k dalšímu zlepšování podnikatelské a inovační
atmosféry.
Firmy, které prošly startupovými programy JIC, vykazují vyšší míru životnosti než srovnatelné
nepodpořené firmy v regionu. Byl rovněž zjištěn statisticky významný rozdíl mezi průměrným ročním
nárůstem obratu podpořených a nepodpořených firem. U programů podporujících začínající
a inovativní firmy byly identifikovány i příklady přelévání (spillover effects) z JMK do jiných regionů.
Příkladem může být JIC Platinn či převzetí modelu podpory inovačními vouchery dalšími kraji v ČR.
V dynamice růstu ekonomické aktivity obyvatel a zaměstnanosti zaujímá Jihomoravský kraj první
místo mezi kraji ČR. Na nárůstu počtu zaměstnaných osob mezi lety 2011-2016 se start-upové
programy JIC podílely zhruba 3 % - ve firmách podpořených těmito programy vzniklo přes 1300
pracovních míst. V kraji se zároveň v uplynulých letech zvyšovala kvalifikační náročnost pracovních
míst. Došlo zde k největšímu nárůstu počtu specialistů a technických a odborných pracovníků
ze všech krajů ČR. Na tomto vývoji měly kromě přítomnosti špičkových vysokoškolských
a výzkumných institucí v kraji významný podíl právě intervence RIS zaměřené na podporu
inovativních technologicky orientovaných firem. Příspěvek RIS JMK k růstu úrovně mezd v regionu
nelze jednoznačně prokázat. Úroveň mezd sice vykazuje v porovnání s ostatními kraji ČR
nadprůměrnou dynamiku růstu, ale region nepatří ke špičce ČR. Odvětvová struktura podniků
podpořených prostřednictvím různých aktivit RIS JMK a vývoj průměrné mzdy v nejčastěji
podporovaných sektorech vůči celkové národní průměrné mzdě ovšem naznačují, že RIS JMK může
v budoucnu nárůstu mezd v kraji výrazně napomoci.
Podpora zvyšování atraktivity JMK pro přímé zahraniční investice byla předmětem zejména první
a druhé generace RIS JMK. V letech 2004-2013 došlo k nárůstu kumulovaných přímých zahraničních
investic v kraji zhruba o 200 %. K tomuto nárůstu však kromě místních příznivých podmínek, jejichž
vytvoření napomohla realizace RIS JMK, přispěl také celkový ekonomický vývoj ČR a vstup do EU
v roce 2004. Ve třetí a čtvrté generaci RIS JMK se téma podpory přímých zahraničních investic
objevuje v podstatě okrajově a je patrný kvalitativní posun směrem k větší akcentaci významu
investic do výzkumu, vývoje a inovací, případně k podpoře tvorby pracovních míst a podnikání
s vysokou přidanou hodnotou.
Prezentace JMK jako regionu s dobře fungujícím inovačním systémem, který disponuje novými
a modernizovanými výzkumnými infrastrukturami, vede ke zvyšování jeho atraktivity pro
kvalifikované pracovníky, výzkumníky i studenty ze zahraničí. K rostoucímu podílu zahraničních
studentů na veřejných vysokých školách (z 5 % v roce 2003 na 20 % v roce 2016)1, resp. rostoucímu
počtu zahraničních studentů přijíždějících v rámci programu mobility přispívají též aktivity
Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu (JCMM) – zvláště programy Internacionalizace
a Brno PhD Talent. V JMK zároveň působí nejvyšší podíl zahraničních výzkumníků (10,9 % na všech
výzkumnících v kraji) z krajů Česka, a zvláště pak v podnikatelském sektoru, což potvrzuje význam
aktivit RIS a zvláště funkční podpory expatů (Brno Expat Centre) pro zvyšování atraktivity kraje.
Udržet v regionu zahraniční výzkumníky či startupy po skončení jejich účasti v programech RIS JMK
(SoMoPro, JIC StarCube), je ovšem velmi obtížné. Vízové povinnosti pro osoby pocházející
1

Podíl občanů Slovenska na všech cizincích studujících na veřejných VŠ v Česku klesl v období 2003-2016 z 65 %
na 54 %, údaj o jejich podílu v JMK nebyl evaluátorovi k dispozici.
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z neevropských zemí, malá ochota zahraničních výzkumníků či podnikatelů dlouhodobě působit
v JMK a chybějící aktivní podpora po ukončení účasti v programech se jeví jako největší překážky.
O rozvoji spolupráce mezi výzkumným a podnikovým sektorem v kraji vypovídá skutečnost, že mezi
lety 2011 a 2016 významně vzrostly podnikatelské výdaje na výzkum a vývoj (VaV) uskutečňovaný na
vysokých školách v JMK, který tak měl v daném období 28% podíl na nárůstu těchto výdajů v ČR.
K rozvoji nové spolupráce mezi firmami a výzkumnými organizacemi (VO) přispěl zejména program
JIC Voucher, prostřednictvím nějž bylo podpořeno více než 300 projektů. Asi ve třetině případů
pokračovali podpoření účastníci návaznou výzkumnou spoluprací. Ukazuje se rovněž, že zejména
u firem, které vznikly v akademickém prostředí, pomohly intervence RIS JMK k úspěšnému přechodu
do standardního konkurenčního prostředí. Cestou k tomu bylo mj. využití mentoringu nebo
spolupráce s twinningovou firmou. V rámci vědeckotechnických parků se uskutečnila řada úspěšných
spoluprací mezi podniky a vysokými školami (VŠ). Intervence RIS JMK ale pomohly také s hledáním
investorů a se zprostředkováním, díky kterému se malé firmy mohly dostat do kontaktu s „velkými
hráči“ v oboru. Všechny uvedené aktivity přispěly ke zvyšování důvěry velkých podniků ke spolupráci
s JIC a Jihomoravským krajem. Na druhou stranu se stále ukazují bariéry pro další rozvoj spolupráce
mezi podnikatelským sektorem a VO z veřejného sektoru, zejména VŠ, které je však třeba řešit na
interní úrovni jednotlivých institucí i na národní úrovni.
Příspěvek RIS JMK ke zvyšování celkové kvality výzkumu v Jihomoravském kraji je přes výše uvedené
třeba hodnotit velmi opatrně. V českém srovnání výkon VaV v JMK roste, k čemuž přispívají zejména
výzkumné aktivity v podnikatelském sektoru. V zahraničním srovnání dochází k pozvolnému
zlepšování pozice výzkumných pracovišť v kraji dle produktivity a kvality měřené na bibliometrických
ukazatelích. Rovněž se zvyšuje počet patentových přihlášek podaných přihlašovateli z JMK
u Evropského patentového úřadu (v počtu přihlášek na 1 mil. obyv. je JMK na 2. místě mezi českými
kraji), zaostávání za vyspělými evropskými regiony je však stále velmi markantní. V současné době se
v Jihomoravském kraji realizuje šest projektů Evropské výzkumné rady (ERC). Známkou výzkumné
excelence v regionu je rovněž skutečnost, že zde působí devět výzkumných infrastruktur zapojených
do projektů panevropských infrastruktur ESFRI, zařazených na národní cestovní mapu velkých
infrastruktur. Objevuje se i pozitivní trend v souvislosti s relativně vysokou úspěšností firem z JMK
v programu SME Instrument v porovnání s jinými regiony Česka.
Z hlediska kvality vysokého školství se v mezinárodních žebříčcích hodnocení VŠ umisťují jen MU
a VUT, a to v šesté až sedmé stovce škol. Podíl studentů z jiných krajů ČR patří na VŠ v JMK
k nejvyšším mezi českými veřejnými VŠ, což svědčí o vysoké vnitrostátní atraktivitě regionálních
vzdělávacích institucí. RIS přispívá ke zvyšování kvality školství v kraji jak prostřednictvím programů
JCMM zvyšujících mezinárodní mobilitu na VŠ a podporujících talentované (post)doktorandy
(SoMoPro, Brno PhD Talent), tak i pomocí programů stimulujících zájem nadaných studentů středních
škol o další studium přírodovědných a technických oborů (PPNS, SOČ). Podíl studentů přírodovědných
a technických oborů na celkovém počtu studentů veřejných VŠ v JMK nicméně stagnuje v posledních
cca pěti letech na úrovni okolo jedné třetiny.
Příspěvek RIS JMK ke zvyšování znalostní intenzity ekonomiky v JMK je velmi patrný zejména při
pohledu na vývoj aktivit soukromého sektoru v oblasti VaV, kde dynamika nárůstu těchto aktivit
v kraji (prudký nárůst podílu podnikového VaV na HDP) významně převyšuje vývoj ve všech ostatních
regionech ČR. Ačkoliv tento vývoj může být do jisté míry vysvětlen zvyšováním výdajů v některých
velkých podnicích se sídlem v JMK, je zároveň patrné, že výzkumné a vývojové aktivity se výrazně
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zintenzivnily v sektoru malých a středních podniků (MSP) – v letech 2010-2016 se počet zaměstnanců
VaV ve firmách podporovaných JIC zvýšil z 50 na 340. Vliv RIS JMK lze také vysledovat v prioritním
zaměření podpory na high-tech obory a obory s vysokou přidanou hodnotou – 25 % firem
podpořených JIC působí v oblasti ICT a programování, 9 % ve strojírenství. Významný vliv na rozvoj
odvětví strojírenské obráběcí techniky má výzkumné centrum Intemac. Toto zaměření vede
k postupným změnám odvětvové struktury hospodářství regionu ve prospěch znalostně náročných
oborů. V souvislosti se zvyšujícím se podílem podnikového VaV na HDP, kontinuálně rostoucím
podílem zahraničních studentů na VŠ v kraji i počtem nově získaných ERC grantů (viz výše) lze
konstatovat, že JMK je na úspěšné cestě k naplnění vize RIS JMK – Rozvinout inovační potenciál kraje
na úroveň nejinovativnějších regionů EU.

12

4. Podpora inovačního podnikání
4.1 Vývoj podpory inovačního podnikání
Cílem prvních dvou generací RIS bylo především vytvoření institucionálního rámce pro podporu
inovací v regionu (RIS JMK 1) a vytvoření kvalitních podmínek pro inovační rozvoj MSP (RIS JMK 2).
Druhá generace RIS se proto silně zaměřovala na vybudování a rozvoj inovační infrastruktury pro
začínající podnikatele (rozvoj existujících a výstavba nových podnikatelských inkubátorů)
a financování inovačních projektů MSP. K vybudování infrastruktury přitom významně napomohly
strukturální fondy EU. V době druhé generace RIS byly rovněž realizovány klastrové iniciativy s cílem
posílit vazby mezi firmami. Ukázaly se však jako nepříliš úspěšné a byly proto v další fázi RIS
ukončeny. Další aktivity na podporu inovačního podnikání navržené RIS JMK 2, ale realizované
s několikaletým zpožděním (Fond mikropůjček a Patentový a licenční fond), byly v dalších letech
nahrazeny především nástrojem JIC Ventures. V podpoře inovativních firem tak došlo
k významnému posunu od půjček k investicím. Cílem JIC Ventures je zúročení poskytované podpory
rostoucím firmám prostřednictvím získání podílu (zřizovateli JIC) v těchto firmách, a tedy i částečné
navracení poskytnuté podpory do regionu.
Mezi hlavní výsledky RIS JMK 3 v oblasti podpory inovačního podnikání patřilo rozšíření spektra
služeb pro inovující firmy mimo dosavadní služby pro firmy zasídlené v podnikatelských inkubátorech.
Naopak poněkud za očekáváními zůstaly snahy o rozvoj inovační infrastruktury v dalších částech JMK
mimo Brno (neúspěch podnikatelského inkubátoru ve Znojmě z důvodu nízkého zájmu podnikatelů).
Mezi důležité oblasti zaměření RIS JMK 4 patří rozvoj podnikatelských kompetencí, kompetencí
strategického řízení a měkkých dovedností. Tyto oblasti byly identifikovány jako významné faktory
zpomalující rozvoj firem v regionu. Proto došlo v souvislosti s realizací RIS JMK 4 k určité úpravě
konceptu služeb poskytovaných JIC a k posunu od poradenských služeb spojených s inovační
infrastrukturou k vytvoření portfolia podnikatelských služeb napomáhajících rozvoji podniků
v různých fázích rozvoje („škola podnikání“). Na rozdíl od předchozích generací pak RIS JMK 4
naléhavě vnímá sílící vnitřní polaritu mezi dynamicky se rozvíjejícím Brnem a ostatními částmi
regionu. Proto je snahou zacílit aktivity RIS JMK 4 také na okrajovější oblasti JMK.

4.2 Zohlednění potřeb příjemců podpory
Startupové programy JIC (Enter, StarCube, Master) podporují v souladu s RIS zvláště začínající
technologicky orientované firmy v oborech klíčových pro ekonomiku regionu (resp. doménách
specializace). Jak ovšem vyplývá ze zpětné vazby získané evaluátorem od více účastníků těchto
programů, z hlediska tematického zaměření jsou v první řadě naplňovány potřeby firem v oblasti ICT,
které tvoří až polovinu podpořených firem v jednotlivých programech. Mezi účastníky programů jsou
relativně méně zastoupena výrobní odvětví (včetně strojírenství a elektrotechniky, které patří
k prioritním odvětvím JMK). Tato odvětvová struktura souvisí s obecně vyšším podílem ICT firem mezi
startupy, vzhledem k průměrně nižším vstupním nákladům na vznik a počáteční rozvoj firem v tomto
odvětví (v porovnání s výrobními odvětvími). Určitá dichotomie existuje též mezi realizovanou
podporou znalostně intenzivních firem (především z Brna) a nedostatečnou podporou firem s nižší
znalostní intenzitou, které v prioritních odvětvích ekonomiky JMK rovněž působí. Realizací programu
JIC Platinn se daří lépe pokrývat mimobrněnské firmy i firmy působící ve výrobních odvětvích (např.
v elektrotechnice či strojírenství).
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Služby poskytované JIC prostřednictvím startupových programů jsou ze strany příjemců většinou
velmi pozitivně vnímány. Rezervy jsou ovšem spatřovány ve stále ještě nízké účasti studentů v těchto
programech (vzhledem k nižšímu zájmu o zahájení podnikání mezi studenty) i v nedostatečném
napojení podporovaných firem na investory, jejichž síť v regionu je relativně slabá.
Na posílení konkurenční pozice hlavních českých výrobců v odvětví strojírenské obráběcí techniky
a širokého spektra uživatelů jejich produktů z řad strojírenských MSP se zaměřují aktivity
výzkumného centra Intemac, které provádí aplikovaný VaV, poskytuje expertní služby firmám
a podporuje spolupráci firem s VO z JMK.
V regionu vybudované fyzické infrastruktury na podporu inovačního podnikání podporují podniky
z různých oborů klíčových pro ekonomiku regionu – pokročilé technologie, materiály, nanoa biotechnologie, elektrotechnika, IT, letectví či automotive. Hodnocené fyzické infrastruktury pro
podporu začínajících a inovativních firem se z hlediska tematického zaměření podporovaných firem
a poskytovaných služeb spíše doplňují, případně spolu i kooperují poskytováním služeb firmám
v dalších infrastrukturách ze strany JIC.

4.3 Výstupy dosažené podporou inovačního podnikání a jejich stálost
Programy JIC na podporu startupů (Enter, StarCube, Innovation Park) bylo ve sledovaném období
podpořeno 142 firem či začínajících podnikatelů. Hlavním kritériem stálosti podpory prostřednictvím
startupových programů JIC je životnost vzniklých či podpořených firem. Ta dosahovala u těchto
programů poměrně vysoké úrovně. V případě programu JIC Enter (2014-) vznikla nová firma zhruba
v polovině projektů a naprostá většina vzniklých firem dosud funguje (vysoká životnost souvisí
s krátkou dobou fungování programu). U déle fungujícího programu JIC StarCube (2010-) je podíl
projektů transformujících se ve firmu 60 %, přičemž více než dvě třetiny firem, které prošly
programem, dosud fungují. U absolventů programu JIC Master/Innovation Park (a předchozí
inkubační péče JIC zahájené již v roce 2004), který má delší historii umožňující sledování nejdříve
podpořených firem v průběhu více než desetiletí, je podíl v současnosti fungujících firem dokonce
téměř tříčtvrtinový.2 Životnost usídlených, resp. inkubovaných firem v hodnocených fyzických
infrastrukturách mimo infrastruktury JIC je obtížné hodnotit vzhledem ke krátké době jejich provozu
(ne více než 3 roky).
Ve více než stovce firem podpořených startupovými programy JIC (nejsou počítány již nefungující
firmy) bylo podle údajů JIC vytvořeno přes 1 300 pracovních míst a souhrnný obrat těchto firem
vzrostl z hodnot blízkých nule (většina podpořených firem vznikla těsně před vstupem do programu či
krátce po něm) až na 9,5 mld. Kč. Zhruba 50 % vzniklých pracovních míst a téměř 90 % obratu ovšem
připadá na jedinou rychle rostoucí firmu podpořenou programem JIC StarCube. Zároveň roste počet
startupů, které do 3 let po absolvování programů JIC dosáhly ročního obratu nad 10 mil. Kč – v roce
2016 jich bylo již 14. Významná byla též úhrnná známá výše soukromých investic do startupů
podpořených JIC, která přesahovala 300 mil. Kč. Přesto je objem soukromých investic do startupů
a počet zainvestovaných firem relativně nízký (např. při porovnání akcelerátoru JIC StarCube
s „konkurenčním“ pražským akcelerátorem StartupYard).

2

Údaje o aktivitě firem podpořených programy JIC byly převzaty přímo od JIC, a nikoli z Registru ekonomických
subjektů, kde jsou i reálně nefungující firmy stále evidovány jako aktivní – formálně existující. U všech
uváděných údajů je třeba brát v úvahu tendenci poklesu těchto hodnot v čase.
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Kvantitativní analýza ekonomických výsledků firem podpořených programem Innovation Park
prokázala, že tyto firmy vykazovaly výraznější průměrný roční růst obratu než kontrolní skupina
nepodpořených firem se shodnými charakteristikami. Obdobně byl u firem podpořených programem
JIC Platinn (2014-) v období navazujícím na jejich účast v programu zjištěn rychlejší růst obratu
v porovnání s kontrolní skupinou nepodpořených firem.
Počet znalostně intenzivních firem v kraji vzrostl v letech 2010-2014 více než o čtvrtinu. Přestože
z dostupných údajů není možné přesně vyčíslit, jakou část tohoto nárůstu lze přičíst aktivitám RIS, lze
konstatovat, že řada firem podpořených programy JIC (zejména Innovation Park/Master, Voucher
a později též Platinn) splňuje definici znalostně intenzivní firmy, nebo ke splnění této definice
v průběhu času dospěla (zjednodušeně střední a velké firmy s 10+ zaměstnanci ve VaV a malé firmy
s 5+ zaměstnanci ve VaV). Souhrnný počet zaměstnanců VaV ve firmách podpořených startupovými
programy JIC vzrostl v letech 2010-2016 z cca 50 na 340. Tyto firmy tak mají nezanedbatelný podíl na
nárůstu počtu zaměstnanců VaV v podnikatelském sektoru, ke kterému v kraji došlo (v letech 20102015 z 4,1 tis. FTE na 7,3 tis. FTE) a na nárůst podílu výzkumníků na celkovém počtu zaměstnaných
v podnikovém sektoru v kraji (z 0,6 % na 1,0 % v letech 2012-2015).

4.4 Potřeba pokračujících investic na podporu inovačního podnikání
Vzhledem k poptávce ze strany začínajících a inovativních firem, která několikrát převyšuje kapacitu
programů JIC na podporu startupů (Enter, StarCube, Master), a vysoké spokojenosti účastníků
s poskytovanými službami se další financování těchto programů jeví jako nanejvýš opodstatněné.
Podobně i dobré výsledky programu JIC Platinn svědčí o potřebě pokračování této formy podpory
zralejších podniků.
Přístup JIC spočívající v nabídce navzájem navazujících programů, které umožňují jejich absolventům
pokračovat v programech pro pokročilejší účastníky, lze vnímat jako pozitivní vklad pro budování
ekosystému inovačních firem navázaných na JIC. Z pohledu dalšího efektivního rozvoje podpory
startupů v JMK mají ovšem opodstatnění i úvahy o sloučení startupových programů JIC do jednoho
programu a jeho customizace umožňující flexibilnější reagování na potřeby účastníků a zároveň
žádoucí rozšíření (i tematické) okruhu podporovaných firem.
Přestože existuje poměrně vysoká poptávka po zasídlení v hodnocených fyzických infrastrukturách
(jejich průměrná obsazenost je 88 %), zatím se jeví současná infrastruktura vybudovaná pro tyto
účely v Brně jako dostatečně pokrývající potřeby regionu. Další budování infrastrukturních kapacit
pro inovační podnikání by mohlo vést k podpoře méně perspektivních a méně progresivních firem,
které by neměly potenciál pro další hospodářský rozvoj kraje, a tedy i k neefektivnímu využívání
veřejných prostředků. Právě vysoká poptávka umožňuje vybírat pro inkubaci podniky s vysokým
technologickým a rozvojovým potenciálem, u nichž lze předpokládat jejich úspěšný rozvoj
a v důsledku i přínos pro JMK. Naopak zde však přetrvává potřeba dalšího rozvoje podpůrných
poradenských služeb pro inovační podniky. Zatímco systém poradenských služeb pro podnikatele
realizovaný JIC je velmi propracovaný, u ostatních infrastruktur nejsou tyto služby rozvinuty
v takovém rozsahu a kvalitě.
Činnost výzkumného centra Intemac je v souladu s potřebami rozvoje v oblasti strojírenské obráběcí
techniky patřící k prioritním hospodářským odvětvím v kraji. Také vzhledem k dosavadním výsledkům
činnosti centra a nárůstu objemu spolupráce s akademickým i firemním sektorem je pokračující
podpora této aktivity z veřejných zdrojů oprávněná.
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4.5 Doporučení k rozvoji nástrojů RIS na podporu inovačního podnikání
4.5.1 Vedení studentů k podnikavosti a vytváření inovací
V průběhu evaluace byla zjištěna obecně nízká motivace studentů VŠ a SŠ k podnikání. Toto zjištění
potvrzují i výsledky dříve uskutečněného průzkumu JIC mezi studenty brněnských VŠ. Pro zvýšení
podnikavosti studentů a podpoření jejich schopností podílet se na vytváření inovací jsou
doporučována následující opatření:
Zařazení výuky základů podnikání do studijních programů VŠ a SŠ
Náplní studia, které by bylo zajišťováno ve spolupráci s odborníky z JIC, externími konzultanty
a zástupci úspěšných podniků, by měly být především základy tvorby business plánu, příprava
projektů, dlouhodobého plánování, řízení lidí apod. Nezbytnou součástí propagace podnikání mezi
mladou generací a formování začínajících inovačních podnikatelů je vysvětlování přínosů inovačního
podnikání pro ekonomiku i společnost spolu s prezentací pozitivních příkladů – úspěšných
regionálních startupů a jejich vývoje. Zároveň mohou být propagovány startupové programy JIC
a jejich výsledky i RIS a její cíle jakožto rámec pro podporu inovačního podnikání v regionu. Tyto
aktivity mohou navázat na dobře fungující vzdělávací akce (#chcipodnikat, Podnikatelský hackathon),
které by bylo vhodné více cílit především na studenty brněnských VŠ studující přírodovědné
a technické obory, resp. pořádat vzdělávací akce pro tyto studenty v návaznosti na navrhované
studijní programy.
Organizace studentských soutěží ve vývoji inovativních produktů
Ve spolupráci s VŠ a významnými podniky mohou být organizovány studentské soutěže, zaměřené na
návrh a vývoj inovativních produktů a řešení pro velké technologicky orientované podniky v regionu
(např. po vzoru Fujifilm Future Challenge v Eindhovenu). Vítězům soutěže by mělo být umožněno
pokračování v práci na projektu s podporou firmy, pro kterou je dané řešení určeno, příp. získání
pracovní smlouvy ve firmě.
Podpora stáží studentů VŠ v inovačně zaměřených podnicích
Studenti VŠ přírodovědných a technických oborů by měli být vedeni k praktickému uplatnění
nabytých znalostí ve vytváření inovací v podnikovém sektoru. Tento cíl může být naplňován
prostřednictvím stáží studentů v inovativních podnicích, ve kterých by studenti příp. pracovali na své
diplomové/disertační práci, jejíž téma by – v souladu se zaměřením činnosti podniku – bylo zadáno
ze strany podniku. Zkušenosti podniku se stážisty mohou po ukončení jejich studia vést k pracovnímu
uplatnění v daném podniku. Část prostředků na stáže by mohla být hrazena z veřejných zdrojů.

4.5.2 Podpora rychlejšího růstu startupů
Přes vznik řady úspěšných startupů díky podpoře programů JIC je počet dosud vzniklých rychle
rostoucích firem (tzv. gazel) v regionu relativně nízký. Jak vyplývá též z vyhodnocení jednotlivých
programů JIC, postrádají někteří z účastníků programů lepší možnosti propojení s investory. Napojení
na investory v regionu je přitom jedním klíčových faktorů úspěchu podporovaných startupů.
Problémem je zejména slabá síť investorů v regionu v porovnání s okolními metropolitními regiony.
V této souvislosti navrhuje evaluátor následující opatření:
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Zřízení platformy pro propojování startupů s investory, s úspěšnými rychle rostoucími firmami
i inovátory z akademické sféry
Prostřednictvím JIC by mělo být zlepšeno propojování startupů s investory, ale též s dalšími
relevantními aktéry inovačního ekosystému (konzultanty, bankami aj.). K tomu by měla být lépe
využita publicita programů JIC a interní databáze kontaktů realizátora. Cílem JIC by mělo být rovněž
posílení vazeb s investory z okolních metropolí (Prahy, Vídně, Bratislavy) a jejich přitáhnutí do JMK.
Účastníci startupových programů by měli být s cílem výměny potřebných zkušeností lepším
způsobem propojováni rovněž s dalšími startupy, alumni programů JIC – úspěšnými podnikateli, kteří
již prošli všemi stádii rozvoje firmy, či inovátory z akademické sféry.
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5. Podpora spolupráce mezi výzkumnou a podnikovou sférou
5.1 Vývoj podpory spolupráce mezi výzkumnou a podnikovou sférou
Téma spolupráce VO a podniků je zmiňováno mezi přetrvávajícími nedostatky inovačního
ekosystému ve všech čtyřech generacích RIS JMK. Opatření RIS JMK 2 byla vedle vytvoření podmínek
pro inovační rozvoj MSP zaměřena především na vytvoření a rozvoj nástrojů pro přenos znalostí mezi
akademickou a podnikovou sférou. Aktivity navázané na rozvoj infrastruktury pro inovační podnikání
(poradenství, kooperační setkání aj.) současně přispívaly k posilování komunikace a vazeb mezi
brněnskými VŠ a firmami v JMK.
K navázání kontaktů a rozvoji spolupráce s firmami mimo inkubátory přispěl v období RIS JMK 3
zejména program inovačních poukázek (JIC Voucher) zaměřený na iniciaci spolupráce mezi
akademickou a firemní sférou. Program inovačních poukázek se stal inspirací pro obdobné programy
realizované v dalších regionech ČR i na národní úrovni (MPO). Aktivity směřující k větší koordinaci
procesu transferu znalostí v regionu (projekt TT Point) naopak nesplnily očekávání.
Při ohlédnutí na vývoj RIS JMK lze konstatovat, že je patrný posun od strategie úžeji orientované na
zlepšení podmínek pro zahájení činnosti a rozvoj inovujících podniků po široce definovanou
regionální inovační strategii zohledňující obecné podmínky pro vznik, přenos a aplikaci nových
znalostí.

5.2 Zohlednění potřeb příjemců podpory
Nejvýznamnějším nástrojem RIS JMK z hlediska řešení potřeby navázání spolupráce mezi výzkumnou
a podnikovou sférou byl program JIC Voucher (2009-2015). V průběhu realizace programu však
docházelo ke změnám ve škále podporovaných subjektů. Po většinu období fungování programu byly
prioritizovány potřeby VO z JMK, které mohly spolupracovat s firmami z celé ČR. Hlavním motivem
byla snaha propojit nově vznikající VaVpI centra s podniky. Program tedy spíše cílil na podporu VO,
než na podporu firem sídlících či působících v regionu. Až v posledním roce fungování programu se
podpora prioritně zaměřila naopak na naplnění potřeb firem z JMK spolupracujících s excelentními
VO z celé ČR i ze zahraničí.
Akce JIC 120 vteřin, které se však neomezují pouze na subjekty z JMK, jsou většinou orientovány
podle silných či dominantních odvětví v regionu (tedy i v souladu s doménami specializace JMK).
Vedle MSP oslovuje JIC i velké firmy a korporace (např. Honeywell, Škoda), jejichž motivací k účasti je
nalezení vhodných dodavatelů technologií mezi MSP.
Aktivity podporující propojování VO s podniky (JIC Voucher) i podniků navzájem (JIC 120 vteřin) byly
jejich účastníky velmi oceňovány. Z uskutečněných osobních rozhovorů vyplynulo, že případné
obnovení již ukončené regionální podpory inovačních voucherů by řada VO i firem v regionu velmi
uvítala. Akce JIC 120 vteřin jsou v současnosti využívány v největší míře podniky, jejich větší zacílení
na překlenutí bariér mezi nabídkou VO a poptávkou firem se ovšem jeví jako stále aktuální. Hlavním
problémem zůstává nesoulad mezi kvalitními výzkumnými kapacitami (především v oblasti life
sciences) a nižšími schopnostmi místních podniků absorbovat a využít znalosti vytvářené ve VO.
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Prostřednictvím grantového poradenství JIC jsou podporovány především firmy působící v doménách
specializace JMK (nejvíce projektů je v oblasti strojírenství a IT), přičemž jasnou prioritou je podpora
MSP.
Přes snahy RIS o propojování výzkumné a podnikové sféry pomocí networkingu a facilitace, pozitivně
vnímané ze strany výzkumných organizací i podniků, dosud podpora transferu technologií (TT)
a provazování činnosti univerzitních center TT nepřinesla očekávané výsledky (viz dále v části 5.3).

5.3 Výstupy dosažené podporou spolupráce výzkumné a podnikové sféry a
jejich stálost
Program JIC Voucher umožnil vytvoření nových vztahů mezi podniky a VO a ověření proveditelnosti
větších výzkumných projektů v řádu milionů korun. Stálost vytvořených vazeb lze ověřit především na
četnosti projektů pokračující spolupráce, realizovaných většinou z prostředků národních programů
kolaborativního VaV (zvláště ALFA, TIP či TRIO). Po skončení projektu financovaného voucherem
pokračovala spolupráce mezi podniky a výzkumnými organizacemi ve více než třetině případů,
přičemž ke spolupráci častěji došlo u subjektů, které spolupracovaly již před účastí v programu.
Vývoj počtu firem spolupracujících na národních výzkumných grantových projektech s veřejnými VO
z JMK zároveň potvrzuje svým 60% nárůstem v období 2009-2015 pozitivní vliv realizace programu
JIC Voucher na vytváření vazeb mezi VO a podniky. Zvyšující se intenzita spolupráce ovšem souvisí též
s obecnými trendy na národní úrovni. Významný byl rovněž nárůst objemu uskutečněného smluvního
výzkumu (v letech 2010-2016 více než osminásobný), který zaznamenala v posledních letech
nejvýznamnější výzkumná pracoviště v kraji. Největší nárůst se přitom týká zvláště VUT, ale též nově
vytvořeného výzkumného centra Intemac.
Akcí JIC 120 vteřin (2010-) se účastnily zpravidla stejné podniky, které žádaly o inovační poukázky.
Tyto akce jsou však v porovnání s JIC Voucher více orientovány na zahájení spolupráce mezi podniky
(B2B), méně na spolupráci mezi podniky a VO. Vedle navázání nových kontaktů a spoluprací umožnila
účast na těchto akcích firmám též efektivní sebeprezentaci a učení se od dalších účastníků.
Fungování grantových služeb v rámci aktivity JIC Technologická spolupráce se pozitivně odráží na
rostoucím počtu získaných grantů s asistencí JIC (nejčastěji SME Instrument) i na převažujícím trendu
nárůstu podílu těchto grantů na všech grantech získaných subjekty z JMK, resp. z ČR.
Spolupráce výzkumné a aplikační sféry byla v rámci realizace RIS JMK podporována též
prostřednictvím projektu TT Point (2009-2012), který umožnil nastavení pravidel pro TT na dvou
brněnských VŠ a vytvoření (na MENDELU) či posílení (na VUT) struktur pro TT, jejichž fungování
pokračuje i po skončení projektu. Nebyl ovšem naplněn hlavní cíl projektu, kterým bylo propojení CTT
brněnských VŠ do plánované, centrálně koordinované sítě spolupracujících institucí. Příčiny byly jak
v nízké prioritě TT a spolupráce s podniky na straně VŠ, tak i v různých představách zapojených VŠ
o fungování regionální sítě pro TT. Hlavní překážky pro spolupráci s podnikovou sférou tak
představují vnitřní problémy v nastavení procesů spolupráce na straně univerzit i byrokratické
překážky celonárodní působnosti. Ani pozdější snaha o koordinaci CTT brněnských univerzit (projekt
podaný do OP VVV), navazující na v tomto směru neúspěšný projekt TT Point, nevedla k realizaci
plánovaného regionálního modelu pro TT. Přes značný objem financí investovaných do rozvoje TT
zejména z evropských a národních zdrojů se tak dosud nepodařilo dostat komercializaci výsledků
výzkumu na VŠ v JMK (ale i v ČR obecně) na úroveň odpovídající těmto nákladům. Počet prodaných
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licencí i objem prostředků získaných z licencí zůstává i přes nárůst hodnot těchto ukazatelů na nízké
úrovni u všech brněnských VŠ – ročně v řádu jednotek licencí o celkovém objemu stovek tisíc Kč
(z čehož vybočuje pouze MENDELU s jednou licencí prodanou za cca 2 mil. Kč).

5.4 Potřeba pokračujících investic na podporu spolupráce mezi výzkumnou a
podnikovou sférou
Zavedeným a účastníky pozitivně vnímaným formátem podpory propojování aktérů regionálního
inovačního ekosystému (zejména firem) jsou akce JIC 120 vteřin. Také při uvažování dosažených
výsledků a přínosů pro účastníky (navázání nových kontaktů, efektivní sebeprezentace firem a učení
se od druhých) ve vztahu k relativně nízkým nákladům je pokračování této aktivity vhodné. Z hlediska
spolupráce VO s podniky však není potenciál VO plně využit. Cílem akcí JIC 120 vteřin by tak mělo být
ještě více než doposud usilovat také o propojování špičkových výzkumných infrastruktur v regionu
s podniky.
Grantové poradenství poskytované JIC významně podporuje a učí firmy, jakým způsobem uspět
v náročné mezinárodní konkurenci. Poptávka po grantovém poradenství zejména pro účast MSP
v mezinárodních programech posiluje a firmy, které již zkušenost mají, potvrzují, že v případě žádosti
o grant by této služby využily opakovaně. Vzhledem k dosud relativně nízké účasti českých firem
v mezinárodních schématech tak má pokračující podpora zajímavých a kvalitně zpracovaných
projektů nepochybně význam i v regionálním kontextu.
Kapacita pro TT na brněnských VŠ je přes velké prostředky financované z různých zdrojů stále
nedostatečně rozvinutá. Univerzity by proto měly nadále věnovat pozornost posilování personálních
kapacit týmů pro TT.
Na regionální úrovni by měla být prohlubována spolupráce a koordinace aktivit CTT brněnských
univerzit též nad rámec činnosti celonárodního spolku Transfera. Účelné je rovněž vytvořit platformu
pro spolupráci mezi VO a nejvýznamnějšími průmyslovými podniky v regionu.

5.5 Doporučení k rozvoji nástrojů RIS na podporu spolupráce mezi
výzkumnou a podnikovou sférou
5.5.1 Podpora výzkumu a inovací v malých a středních podnicích
Jednou z hlavních identifikovaných bariér bránících lepšímu využití inovačního potenciálu regionu je
nesoulad mezi existujícími výzkumnými kapacitami a strukturou podnikatelského sektoru v regionu.
Podniky s inovačním potenciálem jsou rozvinuty především v oblasti IT a návazných oborech. Vysoké
školy by v oboru IT byly schopny produkovat i více absolventů, ale jsou omezeny nedostatkem
financí. VO v regionu, zahrnující i špičková nově vybudovaná pracoviště, mají kvalitní zázemí a silný
výzkum zejména v oblasti life sciences. Postrádají ovšem partnery z podnikové sféry, se kterými by
mohly rozvíjet spolupráci na špičkové úrovni. Nově vybudovaná výzkumná centra tak dosud
dostatečně nevyužívají svůj potenciál pro znalostní rozvoj regionu.
Většina firem v regionu v současnosti nevyužívá vybudovanou špičkovou výzkumnou infrastrukturu
k vlastnímu rozvoji a ani o této možnosti neví. Do výzkumných infrastruktur firmy často přicházejí jen
za účelem měření a teprve na základě komunikace s univerzitou až na místě zjišťují další možnosti
a objevují příležitosti pro vlastní znalostní růst. Mezi zástupci firem je zájem o profesní
a technologické vzdělávání poskytované univerzitami, což potvrzují kurzy příležitostně pořádané
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některými VŠ v regionu. V souvislosti s výše uvedenými zjištěními doporučuje evaluátor podpořit
výzkumné a inovační aktivity v podnicích následujícími opatřeními:
Poskytování profesního a technologického vzdělávání inovativním firmám ze strany univerzit
v regionu
Cílem univerzit v regionu by mělo být též poskytování profesního a technologického vzdělávání
inovativním firmám, kterým často chybí know-how potřebné k technologickému rozvoji, formou
systému profesního rozvoje (Continuous Professional Development). Prostřednictvím vzdělávacích
aktivit by mohl být řešen uvedený problém firem s nedostatečnou expertízou pro rozvoj inovačních
aktivit a zároveň by byl realizací kurzů podporován vznik sítí osobních kontaktů mezi akademickou
a podnikovou sférou. Dalším potenciálním pozitivním dopadem by byla vyšší motivace univerzit ke
změně přístupu k aplikační sféře. Navrhované vzdělávací kurzy by mohly mít rámec daný JIC, např.
sekci webových stránek s nabídkami kurzů na VŠ v regionu atd. Podpora tohoto systému profesního
rozvoje ve firmách by mohla být poskytována formou poukázek (voucherů) na technologické
vzdělávání nakupované od akademických institucí.
Podpora spolupráce a vzájemného učení mezi zaměstnanci firem a VO
Výzkum a inovace v podnicích mohou být podporovány prostřednictvím nástroje zaměřeného na
stimulaci spolupráce a vzájemného učení mezi zaměstnanci firem a VO (např. po vzoru InnoTeams
v Sasku nebo R&TD Teams in Companies v Portugalsku). Podporovány by byly minitýmy složené
ze zástupců firmy a VO, jejichž cílem by byl vývoj nového výrobku nebo technologického postupu
ve firmě.
Podpora asistentů pro inovace v podnicích
K posílení inovačních kapacit podniků, ale též ke zlepšení přenosu znalostí mezi VO a podniky, vedou
nástroje podporující manažery či asistenty pro inovace v podnicích. Cílem podobných nástrojů
využívaných v zahraničí (např. InnoManagers v Sasku nebo Innovationsassistent v Dolním Rakousku)
je posílení týmů MSP o mladé výzkumníky (příp. i vysoce kvalifikované výzkumníky) či manažery
inovačních aktivit. Náklady na tyto experty jsou přitom zpravidla částečně hrazeny z veřejných zdrojů.
Podpora vzniku a rychlého rozvoje firem v oblasti biotechnologií
Vzhledem k silné pozici výzkumu life sciences v regionu a k zaostávání vývoje firemní sféry v této
oblasti za špičkovou úrovní a potenciální nabídkou na straně VO je žádoucí v regionu podpořit vznik
většího počtu úspěšně se rozvíjejících firem zaměřených především na oblast biotechnologií. Snahy
o rozvoj tohoto odvětví vedené prostřednictvím realizace RIS v minulém i současném období (vč.
infrastruktury JIC INBIT) dosud nepřinesly příliš uspokojivé výsledky. Jednou z možností pro posílení
odvětví je pomoc regionu VO a infrastrukturám s cílenou zahraniční propagací jejich kapacit (např.
prostřednictvím propagačních/marketingových akcí, networkingu apod.) i celého regionu jakožto
vhodného místa pro rozvoj biotechnologického odvětví. Nejbližším cílem těchto aktivit by bylo
přilákání významného investora či investorů do regionu, jejichž aktivity by poté vedly ke splnění
hlavního cíle – návazného vzniku a rozvoje místních biotechnologických startupů. Jejich vznik by měl
být rovněž podporován větším cílením JIC na studenty a absolventy biologických a lékařských oborů
při poskytování kurzů základů podnikání (#chcipodnikat) a získávání perspektivních startupů do
programů JIC (též ve spolupráci s univerzitami v kraji).
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5.5.2 Zlepšování podmínek pro transfer znalostí z výzkumných organizací
Na straně univerzit je dosažení lepších výsledků v komercializaci výsledků výzkumu brzděno nízkou
prioritizací tohoto tématu vedením univerzit (soustředěného v první řadě na dosahování výsledků
„bodovaných“ národní metodikou pro hodnocení výzkumu) a nastavením vnitřních systémů
hodnocení výsledků VaV dostatečně nemotivujících výzkumníky ke spolupráci s podniky. Univerzitní
centra TT dobře zvládají administrativní procesy, ale neumí motivovat vědce ke spolupráci a nevěnují
se dostatečně odborně skautingu či sledování technologických trendů. Pro zlepšení přenosu znalostí
z VO do podnikové sféry jsou evaluátorem doporučována následující opatření:
Posilování personálních a odborných kapacit pro transfer technologií ve VO
Výzkumné organizace, a zvláště univerzity, by měly posilovat personální kapacity týmů pro TT zvláště
angažováním expertů s dlouhodobějšími zkušenostmi s TT (v případě nedostatku vhodných
tuzemských odborníků též odborníky ze zahraničí), kteří by zajišťovali mentoring pro zaměstnance TT.
Odborné kompetence pracovníků TT by měly být nadále zvyšovány prostřednictvím odborné přípravy
a specializovaných školení. Uvedené náklady by však neměly být hrazeny z regionálních zdrojů, ale
přímo z interních zdrojů univerzit či projektového financování.
Vytvoření platformy pro nastavení spolupráce výzkumu a průmyslu
Za účelem nastavení a zlepšení spolupráce mezi VO a podniky v regionu a zvýšení intenzity přenosu
znalostí z akademické do podnikové sféry by měla být založena platforma, kde by byly zapojeny
regionální VO a nejvýznamnější průmyslové podniky. Účastníci by na společných setkáních diskutovali
konkrétní oblasti spolupráce ve výzkumu a vzdělávání, případně společné dlouhodobé projekty, které
by přispívaly k rozvoji vzájemného strategického partnerství a důvěry.
Organizovaná setkávání venture kapitalistů s firmami a VO
Důležitým aspektem podporujícím spolupráci firem a VO je usnadnění přístupu k externím zdrojům
financování výzkumu a inovací. Přístup k soukromým zdrojům může být facilitován např.
prostřednictvím setkávání venture kapitalistů s firmami a VO (tento přístup zkoušel např. ÚOCHB AV
ČR).
Podpora vzniku Living labs
Vytváření inovativních technologií může být stimulováno též prostřednictvím tzv. Living labs,
testovacích prostředí pro společné vytváření inovací jejich tvůrci a uživateli. Koncept „živých
laboratoří“ (v praxi např. Brabant Living Lab v Eindhovenu) zahrnuje testování využitelnosti a tržních
příležitostí vznikajících inovací, ověřování různých vývojových scénářů skupinami uživatelů
a hodnocení inovovaných výrobků a služeb pomocí vhodných kritérií. Předpokládá zapojení různých
subjektů – VO, podniků, veřejné správy i občanů regionu.
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6. Podpora talentů a rozvoje lidských zdrojů
6.1 Vývoj podpory talentů a rozvoje lidských zdrojů
RIS JMK se v průběhu své existence ve stále větší míře zaměřovala na podporu lidských zdrojů pro
potřeby inovačního rozvoje regionu, s čímž souvisí i postupná diverzifikace podporovaných aktivit.
Důležitým výsledkem RIS JMK 2 bylo zřízení Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu (JCMM)
s cílem podpořit talentované studenty středních a vysokých škol, rozvoj začínajících vědců a příchod
zahraničních studentů a vědců do JMK.
V RIS JMK 3 je explicitně a naléhavě zdůrazňována potřeba soustředit se na rozvoj lidských zdrojů pro
výzkum a inovace. Tento požadavek vyplýval jednak z identifikovaných potřeb firem v regionu, a dále
z očekávaného rozvoje výzkumných kapacit financovaných z OP VaVpI. Vedle rozvíjejících se aktivit
JCMM se třetí generace strategie zasadila o vznik Vida! science centra, podporujícího popularizaci
vědy a studia přírodovědných a technických oborů. Dalším významným počinem v tomto období byl
vznik Brno Expat Centra poskytujícího služby kvalifikovaným zahraničním pracovníkům přicházejícím
do regionu ve stále větší míře.
Také RIS JMK 4 reflektuje vznikající potřebu personálního zajištění rozvoje unikátních výzkumných
center vybudovaných ze strukturálních fondů v období 2007 – 2015. V mnohem intenzivnější míře je
v současné strategii rovněž zdůrazňována role propagace a marketingu regionu pro přilákání
kvalifikovaných lidí.

6.2 Zohlednění potřeb příjemců podpory
V oblasti podpory talentů a lidských zdrojů v JMK je klíčovými stakeholdery v regionu označován za
„vlajkovou loď“ program SoMoPro, jehož hlavní smysl byl plně v souladu s potřebami regionálních
aktérů, resp. internacionalizace veřejných VO. Zatímco jednotlivé programy SoMoPro (I, II, III) na sebe
časově navazovaly a obsahově zohledňovaly potřeby různých aktérů, je možné zaznamenat změny
v zaměření programu a jeho očekávaných přínosech v průběhu času. Zatímco v první fázi bylo cílem
obecně přispět k navázání nových mezinárodních kontaktů, posílení výzkumných týmů i zvýšení
zájmu o mezinárodní mobilitu, v dalších generacích programu již byl mnohem větší důraz kladen na
specifikaci výzkumného zaměření příjemců (zvláště s cílem synergie s projekty infrastruktur
OP VaVpI) a posílení aplikačního potenciálu.
K naplňování potřeby internacionalizace VŠ v regionu přispívá i program Internacionalizace a pod něj
spadající Lektoráty v zahraničí, jejichž cílem je přilákání nadějných zahraničních studentů, zejména
technických a přírodovědných oborů. Program absolvovalo od roku 2006 téměř 250 zahraničních
studentů, přičemž přes zahraniční lektoráty přišlo na sedm desítek z těchto studentů.
Programy JCMM podporují talentované studenty od středních škol (Středoškolská odborná činnost,
Program podpory nadaných studentů), přes bakalářské a magisterské studium (Program podpory
nadaných studentů) až po doktorské studium (Brno PhD Talent). Prostřednictvím programu SOČ se
daří zatraktivnit primárně přírodovědné, a o něco méně pak i technické obory. Provedenou evaluací
byl ovšem rovněž identifikován omezený rozsah sítě středních škol (SŠ) zapojených do programů SOČ
a PPNS a zvláště pak nedostatečné pokrytí mimobrněnských SŠ touto formou podpory.
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Aktivity Vida! SC cílí na popularizaci vědy a výzkumu pro širokou veřejnost i na zvýšení zájmu mládeže
o studium přírodovědných a technických oborů, tedy především na žáky a studenty ZŠ a SŠ a na
učitele těchto škol.
Na služby pro přijíždějící zahraniční výzkumníky jsou zaměřeny služby servisního centra Euraxess Brno
zajišťované JCMM. Centrum zároveň podporuje mobilitu vyjíždějících českých výzkumníků, nicméně
v souladu s cíli RIS zaměřenými na příliv výzkumných pracovníků zcela převažuje podpora příjezdové
mobility. Potřebu integrace kvalifikovaných zahraničních pracovníků pokrývají služby Brno Expat
Centre (BEC), které se zaměřují nejen na výzkumné pracovníky ve veřejném i soukromém sektoru, ale
též na lidi široké škály profesí od technických až k uměleckým. Drtivá většina těchto pracovníků
přitom působí v Brně, ačkoli aktivity BEC pokrývají i mimobrněnské expaty. Databáze BEC pokrývá
podle odhadu realizátora cca 60 % expatů působících v JMK, přičemž v průběhu let se počet klientů
centra, a tedy i pokrytí této komunity, zvyšuje.

6.3 Výstupy dosažené podporou talentů a rozvoje lidských zdrojů a jejich
stálost
Realizace programu SoMoPro (2009-) napomohla ke zvyšování počtu zahraničních výzkumníků
v regionu, k jejichž spokojenosti s pobytem v regionu přispěly též služby brněnského centra Euraxess.
Po ukončení výzkumu financovaného programem zůstává v Brně v současnosti cca 56 % výzkumníků
podpořených programem SoMoPro. Rozhodujícím faktorem je přitom moderní výzkumná
infrastruktura vystavěná v Brně v minulém programovém období, především pak centra podpořená
z OP VaVpI (CEITEC, RECETOX aj.). Zbývající část vědců, kteří opustili Brno, udržuje s bývalými kolegy
spíše omezený kontakt. Motivací těchto kontaktů je zejména publikační činnost (v 56 % případů),
společné projekty navazující na účast v programu SoMoPro jsou spíše ojedinělé (12 %). Udržení
výzkumníků po ukončení jejich projektu v SoMoPro je ovšem z dlouhodobého hlediska problematické
zejména s ohledem na nestabilitu financování výzkumu v Česku.
Program Internacionalizace (2006-) a související provoz zahraničních lektorátů JCMM přispěl
ke zvyšování počtu zahraničních studentů přijíždějících na brněnské VŠ v rámci různých mobilitních
schémat, resp. zvyšování podílu zahraničních studentů na VŠ v kraji (ze 7,7 % v roce 2006 na 20,4 %
v roce 2016). Tento nárůst byl v JMK přitom rychlejší než v ostatních částech ČR (ve stejném období
se podíl zahraničních studentů v ČR zvýšil ze 7,5 % na 15 %), což svědčí o vysoké atraktivitě
regionálních univerzit a úspěšnějším průběhu internacionalizace VŠ než v jiných regionech ČR.
Z šetření uskutečněného v roce 2017 mezi studenty podpořenými v roce 2011 z programu Brno PhD
Talent (2009-) vyplývá, že 90 % studentů stále působí na výzkumných pracovištích v JMK. Šetření
uskutečněná ve stejném roce mezi studenty podpořenými v pozdějších ročnících programu (20142016) pak ukázala, že téměř 90 % studentů pokračuje v podpořeném doktorském studiu, zbývající
menšina studentů se buď vrátila do svých původních zemí, nebo předčasně ukončila studium.
Stálost aktivit podpořených programy JCMM na podporu talentů (PPNS, SOČ) lze na úrovni
podpořených jednotlivců sledovat pouze nepřímo na základě jejich představy o budoucím povolání.
Z účastníků PPNS, kteří odpovídali v dotazníkovém šetření, 50 % uvedlo, že uvažuje o budoucím
uplatnění v akademické sféře, resp. ve vědě a výzkumu. O tomto typu kariéry uvažuje též 32 %
respondentů šetření mezi účastníky programu SOČ. Výsledky šetření ukazují na přiměřené ambice
podpořených studentů z hlediska vlastní výzkumné či podnikatelské kariéry (tuto možnost reálně
zvažuje 1/3 účastníků PPNS a 1/4 účastníků SOČ), což v případě naplnění těchto ambicí může
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pozitivně ovlivnit ekonomický rozvoj regionu. Vzhledem k počtu podpořených studentů v řádu
desítek ročně je ovšem přímý vliv realizace programů PPNS a SOČ na nárůst počtu poprvé zapsaných
do přírodovědných a technických oborů na VŠ obtížně prokazatelný.
Také od realizace Vida! SC se očekává, že přispěje ke zvýšení zájmu o studium přírodovědných
a technických oborů na VŠ. Vzhledem ke krátké době existence centra (od 2013) je však na
vyhodnocení reálných dopadů jeho činnosti na hodnoty daného indikátoru ještě brzy.
Výsledky dotazníkového šetření mezi klienty BEC ukazují, že významná část kvalifikovaných
zahraničních pracovníků – expatů – zůstává v regionu po období 4 a více let. Další vývoj závisí na
faktorech mimo vliv BEC, především na pokračující atraktivitě regionu pro zde působící znalostně
intenzivní mezinárodní firmy. Nárůst počtu uživatelů služeb BEC v posledních letech je v souladu
s rostoucím počtem zaměstnanců VaV v zahraničních firmách v kraji (nicméně velká část
zaměstnanců těchto firem jsou občané ČR). Podíl zahraničních výzkumníků v podnikatelském sektoru
výrazně převyšuje jejich podíl v ostatních krajích Česka včetně Prahy, což rovněž potvrzuje význam
aktivit BEC pro zvyšování atraktivity kraje pro zahraniční investory a kvalifikované pracovníky.

6.4 Potřeba pokračujících investic na podporu talentů a rozvoje lidských
zdrojů
Program SoMoPro, úspěšně realizovaný již od roku 2009, představuje unikátní formu podpory
mobility výzkumníků, pro kterou není odpovídající alternativa na národní úrovni. Případným
ukončením tohoto programu by tak zahraniční výzkumníci v regionu nebyli podporováni adekvátně
současné situaci. Podporu obdobného charakteru na regionální úrovni je proto potřeba nejen udržet,
ale i rozvíjet a nadále tak zvyšovat míru internacionalizace na výzkumných institucích v JMK, přes
pozitivní trend stále obecně nízkou. Klíčové je přitom zaměření programu zejména na zahraniční
výzkumníky, protože jak bylo zjištěno z dostupných dat i z řízených rozhovorů, k reintegraci českých
výzkumníků by pravděpodobně docházelo i bez programu SoMoPro.
Pokračování činnosti centra Euraxess se i v budoucnu jeví jako velmi žádoucí a přínosné pro
zajišťování pomoci zahraničním vědcům přijíždějícím pracovat na VaV instituce v JMK. Vzhledem
k tomu, že jsou služby Euraxess hrazeny z jiných zdrojů než z rozpočtu JMK, není otázka jeho dalšího
financování z krajské úrovně relevantní.
Program JCMM Internacionalizace významně napomáhá při získávání a motivaci talentovaných
zahraničních studentů ke studiu na brněnských VŠ. Z evaluace vyplývá, že zhruba polovina studentů
by bez získání stipendia do JMK studovat nepřijela. Lektoráty v zahraničí provozované JCMM přitom
velmi dobře fungují zvláště při přípravě a výběru talentovaných zahraničních studentů. Studenti, kteří
prošli lektoráty, tak tvoří významnou část stipendistů programu Internacionalizace. Z výše uvedených
důvodů lze považovat další podporu programu Internacionalizace a provoz lektorátů v zahraničí za
opodstatněné.
Vyhodnocení programu Brno PhD Talent ukázalo na vysokou relevanci a potřebnost tohoto
finančního nástroje pro stimulaci talentovaných studentů doktorského studia k setrvání ve studiu
a k jejich plné koncentraci na vlastní vědecký výzkum. Vzhledem k dlouhodobé stagnaci úrovně
běžných stipendií v doktorských studijních programech tento program plní dominantní roli
ve stabilizaci finanční situace mladých talentovaných vědeckých pracovníků a představuje významný
nástroj ve stávajícím spektru možností jejich financování.
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S ohledem na celkovou koncepci kraje podporovat v oblasti lidských zdrojů zejména zájem
o přírodovědné a technické obory je další implementace Programu podpory nadaných studentů
(PPNS) v regionu velmi potřebná. Výsledky evaluace navíc ukazují, že program za poslední roky
umožnil nejen osobní rozvoj talentovaných studentů, ale přispěl také k vytvoření jejich specifické
komunity, přičemž v programu déle působící studenti dokonce pomáhají v implementaci programu
snahou o podchycení mladší věkové kategorie nadaných studentů. Středoškolská odborná činnost je
již dlouhodobá a tradiční soutěž s pokrytím celé ČR, která se v JMK velmi dobře doplňuje s regionální
podporou talentů (PPNS), přičemž největší synergie byla prokázána u přírodovědných oborů. Naopak
u technických oborů se dosud ne zcela dobře daří podchytit zájem žáků SŠ a je proto třeba
ve spolupráci s příslušnými fakultami brněnských VŠ identifikovat zajímavá témata.
Zvyšování zájmu dětí a mládeže o přírodní a technické obory a posilování atraktivity výzkumu mezi
širší veřejností je dlouhodobým cílem činnosti Vida! SC, u níž nelze očekávat reálné efekty
v krátkodobém horizontu. S ohledem na rozsah počáteční investice a finanční náročnost údržby
a prosté obnovy expozic není reálné, aby se Vida! SC mohlo nadále rozvíjet bez pokračujících
veřejných investic z rozpočtů JMK a města Brna. Také zkušenosti ze zahraničí naznačují, že činnost
science learning center je nezbytné dotovat z veřejných prostředků. Pro období po skončení
udržitelnosti projektu je účelné připravit model fungování Vida! SC, který posílí financování jeho
dalšího rozvoje prostřednictvím zdrojů z doplňkové činnosti a zapojení do mezinárodních projektů na
popularizaci vědy (např. z Horizontu 2020, resp. následného FP9).
Aktivity BEC jsou v souladu s potřebami regionu v oblasti podpory příchodu kvalifikovaných
zahraničních pracovníků. Také vzhledem k nárůstu klientely centra i převažující velké spokojenosti
klientů s poskytovanými službami je pokračování investic do aktivit BEC opodstatněné. Zmíněný
nárůst počtu klientů navíc vedl ve spojitosti s narůstající agendou pracovníků BEC k navýšení rozpočtu
ze strany financující organizace – města Brna – od roku 2018 dále.

6.5 Doporučení k rozvoji nástrojů RIS na podporu talentů a lidských zdrojů
6.5.1 Podpora talentů na různých úrovních vzdělávání
Systém práce s talenty a lidskými zdroji se v JMK buduje řadu let a z pohledu regionálních aktérů
funguje velmi dobře a má další potenciál rozvoje. Zároveň však byla v průběhu evaluace
identifikována potřeba vyšší provázanosti podporovaných aktivit a nástrojů v oblasti práce
s talentovanými studenty. Takový systém cíleného a dlouhodobého monitoringu a následné podpory
nyní neexistuje. Spíše parciálně se podporují talentovaní jedinci (v rámci dílčích nástrojů JCMM) bez
návazných aktivit, které by mohly akcelerovat individuální kariéru. Současné personální kapacity
JCMM jsou výhradně zaměřeny na řízení, koordinaci a administraci jednotlivých programů, nicméně
velmi malý prostor je věnován identifikaci talentů a průběžné práce s nimi. Zároveň by systém
podpory talentů mohl být rozšířen tak, aby pokrýval všechny stupně vzdělávání a umožňoval
i přesahy podpory talentovaných jedinců do jejich pozdější kariéry v podnikové sféře. V oblasti
podpory talentů jsou doporučována následující tři opatření:
Koordinovaná a dlouhodobá spolupráce s podporovanými studenty
Stávající aktivity JCMM na podporu talentovaných studentů by měly být lépe propojeny s cílem
zahájení systematické spolupráce s podpořenými osobami. Cílem by měla být koordinovaná
a dlouhodobá práce s talenty. Příkladem jsou úspěšní studenti SOČ, kteří mohou být podporováni
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během vysokoškolského a následně i postgraduálního studia. Smyslem je poskytnout cílený koučink
těmto studentům, motivovat je a zapojit do spektra nástrojů, které má JCMM v gesci.
Podpora talentovaných žáků již na základních školách
Podpora talentů v regionu by měla s cílem efektivnějšího nalézání a podpory nadaných jedinců začít
již podchycováním talentů na úrovni základních škol. Spektrum nástrojů, které se zaměřují na
regionální talent management, by tak v navazujícím období RIS mohlo být rozšířeno o nový nástroj
(JCMM) na podporu talentovaných žáků ZŠ.
Poskytování stipendií pro nadané studenty ve spolupráci firem (pozdějších zaměstnavatelů) a kraje
Stipendia pro nadané studenty by mohla být poskytována ve spolupráci kraje a firem, jejichž
technologické zaměření odpovídá zaměření studia a diplomové práce podpořených studentů. Tyto
firmy by zároveň studentům mohly zadávat témata diplomových prací. Studenti by po absolutoriu
měli možnost nalézt v zapojených firmách odpovídající uplatnění.

6.5.2 Získávání talentů a kvalifikovaných pracovníků ze zahraničí
Přes příliv zahraničních studentů, výzkumníků i expatů do regionu, který je – i díky aktivitám
implementovaným pod RIS – v rámci Česka výjimečný, je třeba vzít v úvahu, že se často jedná
o několikaleté pobyty, po nichž se dočasně získaní specialisté vracejí do své vlasti nebo stěhují do jiné
země. Také s ohledem na atraktivitu vyspělejších zemí pro nejvíce talentované domácí studenty
a výzkumníky lze v budoucnu očekávat pokračující opačný trend, tedy „odliv mozků“ z Česka
včetně JM kraje. S ohledem na výše uvedené je žádoucí pokračovat v aktivitách zaměřených na
získávání zahraničních talentů potřebných pro rozvoj inovační ekonomiky regionu. Pro zvýšení přílivu
talentů do regionu navrhuje evaluátor učinit následující opatření:
Rozšíření aktivit zahraničních lektorátů JCMM na další státy
Současné zahraniční lektoráty zajišťované JCMM jsou provozovány ve 3 městech na území Ruské
federace. S ohledem na úspěšnost tohoto nástroje prokázanou jeho evaluací a za účelem zvýšení
přílivu talentovaných zahraničních studentů do regionu je žádoucí zaměřit více pozornosti také na
jiné státy Evropy a světa – buď otevřením dalšího lektorátu, nebo cílenými propagačními aktivitami
regionu a jeho vzdělávacích a výzkumných institucí.
Přitáhnutí a udržení kvalifikovaných zahraničních pracovníků v prioritních oborech
Pro přitáhnutí a dlouhodobé udržení kvalifikovaných zahraničních pracovníků v JMK je nezbytné
systematicky rozvíjet „talent attraction management“, resp. všechny jeho dílčí kroky od
mezinárodního marketingu regionu po zajišťování služeb pro příchozí zahraniční pracovníky a jejich
integrace. Systematický přístup vyžaduje ustavení řídicích struktur na úrovni regionu (JIC), které
budou zajišťovat koordinaci jednotlivých kroků v souladu s potřebami ekonomiky JMK (resp. jejích
prioritních odvětví) a v součinnosti s BEC a největšími zaměstnavateli v prioritních odvětvích. Tato
součinnost by měla být založena především na průběžném zjišťování rozvojových potřeb podniků
v klíčových odvětvích průmyslu a služeb i potřeb samotných expatů působících v JMK. Zahraniční
inspirací pro podporu příchodu zahraničních odborníků může být iniciativa Brainport Talent Centre,
zaměřená na přitáhnutí domácích a zahraničních talentů do firem v regionu Brainport Eindhoven.

27

7. Implementace RIS JMK a její vliv na sociální kapitál regionu
7.1 Řízení a implementace RIS JMK
Klíčovou roli intermediátora a „správce“ inovačního ekosystému JMK plní JIC, které je dle strategie
„Výkonnou jednotkou pro koordinaci krajské RIS“ a spolu s JCMM zároveň „Výkonnou jednotkou pro
realizaci krajské RIS“. Další subjekty podílející se na realizaci RIS plní svoji úlohu v dílčích částech
inovačního systému: Vida! SC (resp. jeho provozovatel Moravian Science Centre Brno) – v oblasti
popularizace vědy, BEC – v oblasti podmínek pro integraci expatů.
Proces řízení RIS JMK vykazuje díky delegování koordinace na JIC stabilitu a kontinuitu, neboť
nepodléhá změnám v politické reprezentaci JMK a města Brna. Na druhou stranu, dvojrole JIC
v podobě koordinátora a hybatele RIS JMK a zároveň realizátora řady aktivit RIS JMK s sebou nese
určité riziko intenzivnějšího prosazování aktivit implementovaných JIC před aktivitami ostatních
aktérů řídicí a implementační struktury RIS.
Úměrně s narůstající agendou dochází v průběhu let k rozšiřování týmu JIC. Od roku 2004, kdy měla
organizace 9 zaměstnanců, se počet zaměstnanců JIC zvýšil na 48 (k únoru 2017). K největším
nárůstům došlo přitom v obdobích na počátku platnosti nové generace RIS (v letech 2009-2010
a 2015-2016). Poptávka po účasti v programech JIC v současnosti sice několikrát převyšuje
implementační (personální) kapacitu organizace, nicméně ve vztahu k absorpční kapacitě kvalitních
startupů a inovativních podniků v regionu lze kapacity na straně JIC považovat za relativně vyhovující.
Je třeba brát v úvahu rovněž skutečnost, že neúspěšným žadatelům s kvalitním projektem JIC
zpravidla nabízí další spolupráci a k podpoře těchto subjektů tak dříve nebo později v rámci
některého z podpůrných nástrojů JIC dochází. Tímto způsobem je okolo JIC budován ekosystém
inovativních podniků, z nichž některé byly v průběhu let podpořeny i prostřednictvím více
programů/nástrojů. Dostatečné kapacity však nejsou vyčleněny na implementaci JIC StarCube. Jako
příklad lze uvést konkurenční akcelerátory, kde se podpoře startupů věnuje celoročně dedikovaný
tým lidí.
Přes některé dílčí výhrady k implementaci jednotlivých programů převládá mezi podpořenými
firmami velká spokojenost s kvalitou služeb JIC a individuální podporou poskytovanou jednotlivými
pracovníky organizace. Z tohoto hlediska lze institucionální kapacitu JIC pro implementaci RIS
a jednotlivých programů, za něž odpovídá, považovat za dostatečnou.
V JCMM pracovalo na počátku roku 2018 celkem 17 zaměstnanců. V průběhu roku 2017 došlo sice
k obměně některých garantů jednotlivých programů, nicméně v rámci struktur JCMM funguje velmi
dobře vzájemná zastupitelnost. Z vyhodnocení jednotlivých aktivit byla zjištěna celková spokojenost
se způsobem fungování JCMM, resp. s realizací jím implementovaných programů. V rámci hodnocení
však byly identifikovány také další aktivity, které by bylo vhodné rozvíjet ve spektru současných
nástrojů. Jedná se o doporučení spojené s potřebou vyšší míry koordinace a koučinku nadaných
a talentovaných žáků/studentů mezi jednotlivými programy, které je uvedeno v předchozí kapitole.
Z vyhodnocení jednotlivých aktivit RIS vyplývá, že implementace aktivit RIS JMK je efektivní a celkové
náklady vynaložené na realizaci aktivit RIS JMK lze považovat za proporcionální k dosaženým
výsledkům. Pouze nárůst rozpočtu BEC do roku 2017 neodpovídal 50% ročnímu růstu objemu
uskutečňovaných aktivit ve stejném období. Z tohoto důvodu bylo schváleno výraznější navýšení
rozpočtu BEC od roku 2018 dále.
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Rovněž administrativní náklady spojené s realizací podpůrných aktivit, které nesou příjemci podpory,
jsou vesměs považovány za přiměřené. Ze strany příjemců je pozitivně hodnocena snaha
o minimalizaci administrativní zátěže přenášené realizátory aktivit RIS JMK na příjemce.

7.2 Vliv RIS na sociální kapitál regionu a vazby mezi aktéry inovačního
ekosystému
Důležitou funkcí realizace RIS je kromě zvýšení konkurenceschopnosti a inovačního potenciálu
regionu také rozvoj sociálního kapitálu a posilování inovační kultury a image regionu. Pro dosažení
tohoto cíle jsou klíčové aktivity a platformy posilující komunikaci a spolupráci mezi jednotlivými
regionálními aktéry.
V implementační struktuře RIS hrají úlohu platforem spolupráce především Pracovní skupiny (PS) RIS
JMK. Před vznikem současné RIS JMK 4 fungovaly ve sporadické formě a byly aktivní hlavně při tvorbě
strategie, nikoliv při její implementaci. V době před rokem 2014 tak byly tyto skupiny orientovány
hlavně na posílení spolupráce mezi VŠ, veřejnými výzkumnými institucemi (VVI) a veřejnou správou.
Od r. 2012 se PS začaly více otevírat velkým firmám, které byly vybírány podle objemu investic do
VaV a prioritních odvětví specializace JMK. Oproti počátku implementace RIS je díky tomu patrný
vyšší zájem velkých firem (zvláště technologicky orientovaných) aktivně se účastnit na formování
a implementaci RIS. Zapojení MSP je obtížnější pro jejich zpravidla nedostačující kapacity pro podílení
se na aktivitách PS. Zastoupení těchto podniků (resp. jejich chybějící přítomnost v PS) tak do určité
míry supluje JIC. Kromě velkých firem se v poslední generaci RIS do procesu tvorby a implementace
strategie zapojily také SŠ v souvislosti s rozšiřováním agendy RIS.
Přínosy činnosti PS lze spatřovat v aktivním zapojení různých aktérů inovačního ekosystému JMK,
které přispívá jednak ke generování projektů napomáhajících implementaci strategie, ale hlavně
k lepší identifikaci těchto aktérů s cíli RIS JMK (ownership). To vše přispívá k udržování a rozvoji vazeb
mezi jednotlivými prvky inovačního ekosystému a tím i k posilování vzájemné důvěry mezi
zúčastněnými aktéry a rozvoji pulsujícího prostředí pro inovační rozvoj regionu. Členové PS ovšem
zatím zpravidla nepřinášejí vlastní témata, což je hlavní slabinou jejich fungování. Jako určitý
nedostatek (a nesplněné očekávání) je rovněž vnímána v současnosti nedostatečná spolupráce
a komunikace mezi jednotlivými PS.
Dalšími aktivitami iniciovanými na úrovni kraje a napomáhajícími vytváření vazeb mezi aktéry
inovačního ekosystému jsou akce JIC 120 vteřin, zaměřené především na vznik nových kontaktů
a spoluprací mezi inovativními firmami, dřívější aktivity VaVpI klubu, orientované na spolupráci mezi
VŠ a VVI v kraji a později transformované do jedné z pracovních skupin RIS, či REGON – pravidelná
setkávání zástupců grantových kanceláří VO zapojujících se do mezinárodní spolupráce.
Mezi subjekty aktivně se zapojujícími do aktivit a platforem spolupráce fungujících na regionální
úrovni převažují subjekty z Brna, což je však vzhledem k ekonomické a znalostní struktuře kraje
logické. V oblasti podnikového sektoru je patrná snaha posílit vazby s podniky i z ostatních částí JMK,
což je mimo jiné cíle prosazováno při implementaci programu JIC Platinn. VŠ a VVI jsou dominantně
koncentrovány v Brně a ve veřejné správě je klíčová úloha JMK a města Brna. Samosprávy ostatních
měst v kraji nejsou do aktivit RIS aktivně zapojeny.
Vlivy výše popsaných aktivit na zvyšování povědomí o RIS a vnímaní významu strategie fungují pouze
u některých skupin aktérů. Zatímco např. v akademickém prostředí JMK je RIS přisuzován velký
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význam (regionálním aktivitám bez „značky“ RIS zde naproti tomu není přisuzována důležitost),
zvláště mezi MSP často není RIS vnímána jako celek, ale jsou vnímány pouze její dílčí aktivity – např.
programy JIC. Tento deficit ve vnímání RIS je pociťován ze strany JMK i JIC. I za účelem napravení
tohoto stavu je od roku 2016 pořádána pravidelná výroční konference RIS JMK, kde jsou
prezentovány klíčové projekty RIS JMK a stav jejich implementace.
Přes některé výše zmíněné nedostatky lze fungování inovačního ekosystému v JMK považovat za
úspěšné v rámci Česka i v mezinárodním srovnání. Významný podíl na tom má právě dlouholeté
budování důvěry mezi jednotlivými aktéry, zvláště pak mezi firmami a JIC a mezi JIC a VŠ v kraji,
vedoucí např. k ochotě sdílet i citlivější data a strategické plány.

7.3 Doporučení k implementaci RIS
7.3.1 Zefektivnění činnosti pracovních skupin RIS
Fungování PS RIS je důležitým prvkem systému implementace RIS JMK. Zapojení různých aktérů
inovačního ekosystému regionu do jejich činnosti přispívá k efektivnějšímu nastavení aktivit RIS JMK
podle potřeb klíčových regionálních aktérů. Do budoucna může být určitým rizikem pro fungování PS
jisté vyčleňování skupiny zapojených členů PS na straně jedné a ostatních subjektů regionálního
inovačního systému, kteří do činnosti PS zapojeni nejsou, na straně druhé.
PS RIS zároveň v současnosti fungují na horizontálním principu (výzkum, inovační podnikání, školství,
propagace regionu). Poněkud tak chybí koordinace aktivit RIS ve směru tematického zaměření
ekonomiky kraje, tj. podle oblastí vertikální specializace RIS JMK.
V návaznosti na výše uvedené navrhuje evaluátor dvě opatření s cílem maximalizace přínosů PS RIS
pro inovační ekosystém regionu:
Posilování povědomí o RIS mezi všemi relevantními regionálními aktéry a jejich větší zapojení do
strategického řízení
S cílem zachování otevřeného charakteru PS RIS je účelné vytvořit otevřenou platformu pro návrhy
aktivit pro implementaci RIS JMK ze strany subjektů mimo PS (např. prostřednictvím existující
standardizované šablony pro návrhy projektových fiší a cílenější propagace této možnosti mezi všemi
relevantními regionálními aktéry). Tato aktivita by měla být motivována snahou o posilování
povědomí o RIS mezi všemi relevantními regionálními aktéry, vedoucí k jejich ztotožnění se strategií
(buy-in) a vědomé spoluúčasti na strategickém řízení. Důležitým aspektem pro získání regionálních
aktérů (a zvláště větších firem) pro RIS je schopnost předložení a garantování dlouhodobé vize, resp.
ujištění o dlouhodobě investované energii a zdrojích do rozvoje inovačního prostředí regionu.
Doplnění stávajících pracovních skupin o oborově zaměřené pracovní skupiny
S ohledem na oblasti vertikální specializace RIS JMK je vhodné uvážit doplnění existujících PS pro
horizontální témata RIS JMK omezeným počtem oborově zaměřených skupin (např. podle oborů
specializace regionu), kde by byly řešeny průřezové potřeby oboru napříč horizontálními tématy.
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