Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.

Varnsdorf, 23. 7. 2020

Zápis z jednání PS Chytrý venkov
Termín
Čas
Místo

22. – 23. července 2020
1.
10:00 – 18:00 (22.7.); 9:00 – 14:00 (23.7.)

MAS Český sever, Národní 3003, 407 47 Varnsdorf

Zápis z jednání

Účastníci: Petra Chvatíková, Lucie Nencková, Eva Hamplová, Jindřich Hlavatý, Milan Oliva, Marek Hartych, Stanislav Štumpf, Josef
Ryšavý, Tomáš Harant, Přemysl Růžička, Simona Králová

Začátek schůze:
Mgr. Milan Oliva přivítal všechny účastníky schůzky a přečetl program k jednání.
Program:
1, Tvorba šablon CLLD a zahrnutí inovativních principů
2, Hackathon inovativních řešení
3, Leaderfest 2020
4, Projekt BCO a inovativní broker
5, Úkoly a závěr
Žádný z přítomných neměl k programu připomínky.
Slovo zapisovatele: Nejedná se o podrobný zápis z jednání jako spíše o shrnutí jednání a
zaznamenání informací na kterých panovala všeobecná shoda.
1.

Tvorba šablon a zahrnutí inovativních principů

1.1. Aktuální stav
•
•
•
•
•
•
•

Bude využito metodické stanovisko č. 12, ze kterého MMR vychází
Šablony jsou nyní na připomínkování u ŘO
Šablony SCLLD by se měly tvořit do konce roku, ale pravděpodobně dojde k posunu termínu.
Šablony by již neměly být tak objemné a mělo by dojít ke značnému zjednodušení.
Část týkající se inovací bude dle výsledků evaluace a změn SCLLD MAS nepovinná.
Šablony SCLLD se připravují. Ještě je čas část inovací do šablon zahrnout
Analytická část bude dobrovolná. Popis území bude omezený na počet stran. Vymezení území lze tvořit
z předpřipravených dat s možností kopírování ze standardizace. Ze zahrnuté komunity musí být
v SCLLD alespoň jeden prokazatelný skupinový rozhovor. Jinak to je o šetření v území. V analytické
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části, konkrétně socioekonomická analýza a SWOT budou dobrovolné. MMR pouze doporučuje
vytvoření. Analýza rozvojových potřeb (2.3) je to hlavní vztahující se k inovacím. Musí zde být
rozvojová potřeba a popis. Specifické cíle a opatření. Zde je snahou o rozpad strategických cílů na
vazby k opatřením.
Kapitola 4. Implementační část je takový rozcestník. Kapitola 4.2. Popis animačních činností. Zde by
mohla být zmínka o inovačních brokerech. Část 4.4. Monitoring a spolupráce jsou nepovinné části.
Indikátory nestanoví ŘO, ale MAS mohou mít vlastní indikátory. Nyní se neví, jaké indikátory nakonec
budou. Problém je s indikátory, které se nedají měřit a to se týká i inovativnosti. Kapitola 4.4. Analýza
rizik bude též nepovinná, ale MMR ji doporučuje udělat, například revizí z původní.

•

1.2. Zařazení inovací do SCLLD
•
•
•
•
•

Inovace jsou jedním ze základních pojmů všech strategických dokumentů. SCLLD by neměla být
výjimkou
Zástupci ŘO by měli vyvíjet větší tlak na použití inovací v SCLLD
Inovace je inovativní řešení, které má větší množství pozitivních efektů. Něco, co řeší více problémů.
Šablony SCLLD by měly být samy o sobě chytré, šetřit čas a energií při vyplňování. Zjednodušování by
se mělo týkat i inovativních rysů strategie.
Existuje databáze, ve které je nástroj na automatizaci. Z této databáze jde stahovat data. Je to
možnost, jak pomoct MMR. Je možné, aby tuto možnost ICT oddělení MMR do šablon přidalo?

•
•

•
•
•
•

Bylo by dobré mít rozklikávací tabulku vazby opatření na Smart Česko a zde najít provazby. K tomu
může být příloha na vysvětlení.
K potřebě nebo k opatření lze přiřadit provazbu. Pak lze vypsat seznam toho, co lze uplatňovat.
Rozklikávací tabulku zástupci MAS vyplní a okomentují, proč toto zvolili. Lze také k tomu napsat váhu
např. 1 – 5. Lze na každé opatření udělat provazbu na dokument Smart Česko?
Zjednodušení šablon SCLLD by se mělo týkat i kontroly pracovníků ŘO. Pracovníci ŔO nemusí na 100
% inovacím rozumět.
Ze šablon by se maximum dat mělo dál využívat (open data)
V ŽoD by mělo jít zaklikat o jaké cíle a zdroje se jedná a z toho vzniknou opatření. A tato opatření
zdůvodnit. Vše by mělo být předdefinované.
Využití modelů např. Smart City Diamond nebo obrázku s cílu udržitelného rozvoje. Využít formu
obrázku.

•
•
•
•
•

Není třeba pracovat na nových dokumentech, ale využít stávající dokumenty jako např. metodiku
MMR (16 komponent), Chytré Česko nebo Strategii regionálního rozvoje.
SRR má ale jinou územní funkci a těžko půjde naroubovat na SCLLD. Je to odlišná strategie. Nutno
zvážit využití. SRR nám zřejmě nepomůže prokázat inovativnost. Ověřit.
Zvážit využití megatrendů, které ale budou zřejmě ve většině případů zastaralé.
Principy lze využít z inovační strategie, cílů udržitelného rozvoje OSN
Zastřešující by měl být dokument Smart Česko. Principy dokumentu Chytré Česko by nemusely být
pro SCLLD povinné. Mohl by to být základním dokument.
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•
•
•
•

Principy inovací by měly mít vazbu na stávající strategické dokumenty. Měly by být ukotvené.
Ne každá inovace je inovací a ne všude jsou inovace vítány
Inovativní principy by měly odrážet charakter území a obráceně.
Bariérou v rozšiřování inovací mohou být i jiné profese jako jsou projektanti nebo pracovníci
stavebních úřadů. Inovace se musí stát způsobem myšlení.
Příklady správné praxe spíše nepoužívat nebo jen velmi opatrně. Velice rychle zastarávají. Místo toho
využívat správné inovativní principy.
Inovace nesmí být zahrnuty pouze v šablonách SCLLD, ale mělo by být na ně pamatováno
v programových rámcích.
V SCLLD by měla být zmínka i o „ochytření“ MAS „Smart MASka“. I v kancelářích MAS se dají dělat

•
•
•

věci lépe.

1.3. Inovace a MAS
•
•
•
•
•
•
•

Když se řekne MAS, mělo by každého napadnout slovo inovace.
Než MAS začnou tvořit novou SCLLD měli by mít vědomosti o inovačních řešeních
Zdali MAS zařadí do svých SCLLD inovace bude na dobrovolné bázi
Zaměstnanci MAS by měli pochopit inovační principy a umět je přenášet níže do území
MAS jsou nyní proškolovány v tvorbě SCLLD. Zvážit možnost využít lektorů k proškolení MAS o
inovacích a jejich zapracování do SCLLD. Lze i formou on line.
NS MAS by měla připojit k tlaku PS na využití inovací v SCLLD. MAS samotné do toho bez žádného
tlaku nebo podpory samy nepůjdou.
MAS by si z principů a rysů mohly vybírat, co pro konkrétní území potřebují.

1.4. Inovace a práce v území
•

MAS by měla mít informace o potřebě inovací před tvorbou SCLLD.

•

Měla by existovat vazba inovativních rysů na analýzu problémů a potřeb SCLLD.

•

Rozvoj území je základ a cílem by mělo být se k těm cílům rozvoje s inovacemi přiblížit.

•

Při zjišťovacím řízení v území lze při rozhovorech se starosty, focus group zjistit, jaký je zájem o
inovace nebo co obce potřebují inovovat. A výsledky promítnout do analytické části SCLLD.

•

MAS by si měly vybrat cíle na základě problémů v území. Na základě jednání se starosty,
podnikateli, focus group vzniknou cíle a ty je pak potřeba zařadit.

•

Žadatelé by měli být také motivováni rozhodnout se pro inovaci.
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•

Zapomíná se na podnikatele, se kterými obec často málo komunikuje. Důležitá by měla být i
podpora venkovským zájmovým clustrům. Anebo vazba mezi obcí, podnikateli, školou a vše se
zaměřením na inovaci.

•

Je potřeba pracovat s cíli udržitelného rozvoje. MAS si vyberou, co chtějí dělat a vyberou provazbu
na rysy a principy.

•

Inovace by měla být zahrnuta ve strategických dokumentech obce nebo v územním plánu. Tyto
dokumenty by neměly být šuplíkové, ale živé.

Hackathon inovativních řešení

2.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Uskuteční se v termínu 9. – 10. 9. 2020
První den bude probíhat dálkovou formou a druhý den dojde k setkání a společné práci. Čas
jednání skupin dne 10. 9. by byl v době od 10:00 do 18:00.
Název Hackathonu bude: MASkování inovací ve strategiích
Uskuteční se ve škole s možností využití více tříd, aby se skupiny nerušily nebo neovlivňovaly. Za
zvážení stojí Smíchovská střední škola průmyslová (řed. Radko Sáblík, známý inovátor …)
Hlavním tématem bude využití inovací v šablonách SCLLD
Nutno připravit koncept a zadání s možností využít informační systém
Bude se skládat z 5 – 6 skupin
Účastnit se budou zástupci MAS, ŘO, Smart Česko, VŠ a univerzit. Skupiny budou promíchané
Pro zástupce MAS bude zhotoven rezervační formulář s omezenou kapacitou 30 osob. Účastníci si
určí své zástupce. Pro ostatní účastníky, hosty toto neplatí. Budou pozvání E-mailem. Jako podpora
bude sloužit tým projektu Chytré Česko v počtu cca 5 osob.
Ze členů PS Chytrý venkov by mohli být gestoři a v každé skupině by byl jeden gestor.
Zadání musí být stručné a srozumitelné. Nesmí obsahovat jakékoli manipulace k předpokládaným
cílům.
Týmy budou řešit opatření dle problémové analýzy a dělat provazby na SRR a ostatní dokumenty.
Cílem bude dát dohromady opatření a pak aktivity, kde budou použity inovativní řešení. Neměli by
se vyplnit pouze cíle, ale i okomentovat vazbu.
Skupiny budou hledat typové řešení pro jeden vybraný region
Cílem vypracovat zadání pro inovativní tvorbu strategie a to zejména prostřednictvím grafů nebo
obrázků s tím, aby toto zadání bylo jednoduché a dobře pochopitelné zástupcům MAS i ŘO.
Účastníkům nabídnout pro inspiraci principy Smart Česko a jiné dokumenty a nesvazovat je.
Vybraný region by měl být velký s co největším počtem MAS
Výsledky skupin budou prezentovat jejich zástupci. Délka prezentace by měla být max. 5 minut.
Díky akci bude vytvořeno PR pro MAS. MAS mají zájem o inovace a snahu s inovacemi pracovat
Výsledek bude určen i pro výbor NS MAS a výbor zřejmě 21.9. rozhodne, zda-li bude použito dál.
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•
•
•
•

Výsledky budou sloužit hlavně MAS, ale i jako podklad pro MMR. Nejdříve nutná konzultace a
posvěcení MMR.
Výsledky budou též prezentovány na Leaderfestu 2020
Společná videokonference ohledně organizace Hackathonu proběhne 18.8. od 10:00 a 12:00.
Pokud se kvůli COVIDu zhorší situace lze hackathon udělat on-line.

3.

Leaderfest 2020

•
•
•

Dojde k prezentaci činnosti PS Chytrý venkov a výsledků Hackathonu
Na inovativní blok bude pozvána Rút Bízková a Lucie Nencková
Na Leaderfestu by pan Josef Ryšavý mohl zajistit stánek s virtuální realitou, kde si zájemci mohou
virtuálně vyzkoušet vyplňování šablony SCLLD. Například pomyslnou střelbou z pušky na vyskakovací
okna šablony SCLLD.

4.

Projekt BCO a inovativní broker

Stanislav Štumpf představil nový projekt Ministerstva průmyslu a obchodu. Systém projektu BCO je
velmi podobný projektu PS Chytrý venkov Inovační broker. Jedná se o 13 koordinátorů (každý kraj
jeden), kteří analyzují území a doporučují starostům spolupracovat na rozšiřování vysokorychlostního
internetu. Vysokorychlostní internet úzce souvisí s chytrým venkovem. Jedno nepůjde bez druhého.
Jedna z otázek BCO se týká i Smart City. Dalo by se otázky BCO rozšířit o zjišťovací otázky inovativního
brokera. Pilotem by mohli být tři zástupci BCO, kteří jsou zároveň zaměstnanci MAS. Konkrétně se
jedná o Gustava Charouzka (Kraj Vysočina), Stanislava Štumpfa (Středočeský kraj), Tomáše Krátkého
(Jihočeský kraj) nebo Janu Vinšovou (Karlovarský kraj). Nyní probíhá pilot ve Středočeském kraji a to
ve spolupráci s Luďkem Benešem za Svatojiřský les. Dal by se i částečně využít IS BCO.
Úkoly a závěr

5.

•

Návrh na provázanost analýzy potřeb a projektů spolupráce navrhnout panu Taberymu v srpnu na
dvoudenní akci MAS. Zajistí Milan Oliva.

•

Uskutečnění schůzky ve složení Jan Florián a Josef Tabery a zjistit, jestli budou inovace v SCLLD
posvěceny. Zajistí Milan Oliva.

•

Schůzka se ředitelem Smíchovské střední školy průmyslové panem Radko Sáblíkem a dotázání se
ho na možnost umístění hackathonu v jeho škole. Zajistí Přemysl Růžička.

•

Vypracovat srozumitelné zadání a vybrat region na hackathon. Zajistí Přemysl Růžička.

•

Pozvat na Hackathon paní Rút Bízkovou a Lucii Nenckovou. Zajistí Milan Oliva

•

Schůzka ohledně účasti zástupců ŘO s paní Žežulkovou (MMR- ORP). Zajistí Milan Oliva.

•

Vypracování pozvánky, rezervačního formuláře a vytvoření rozpočtu. Zajistí ………………………. (?)
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•

Zjistit, jestli lze zajistit stánek s VR s vyplňováním šablon netradiční formou. Zajistí Josef Ryšavý.

•

Společná schůzka se třemi koordinátory BCO o možném rozšíření jejich činnosti o inovačního
brokera. Zajistí Stanislav Štumpf.
Schůzka s vedoucím BCO panem Manhartem nejlépe ve složení Milan Oliva, Přemysl Růžička a
Stanislav Štumpf. Zajistí Stanislav Štumpf

•

Pan Miloslav Oliva všem na závěr poděkoval za účast a aktivní postoj a popřál šťastnou cestu.

Konec jednání PS Chytrý venkov: 14:00
Zapsal: Stanislav Štumpf

