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Když se řekne SMART AKCELERÁTOR 

Plzeňského kraje 

Plzeňský kraj je region s tradičními silnými průmyslovými hráči, inovativními 

firmami a významnými univerzitními institucemi s novými výzkumnými centry. 

Páté místo v České republice v HDP na obyvatele ho řadí mezi přední regiony 

dle výkonnosti ekonomiky. Má vysoký podíl exportně orientovaných firem ve 

zpracovatelském průmyslu a high-tech oborech a nejnižší nezaměstnanost 

mezi kraji. Aby si tuto pozici udržel, je třeba podporovat nové technologie a 

inovace a být atraktivním místem pro život, které má co nabídnout studentům, 

absolventům i zkušeným odborníkům. Jedním z nástrojů, jak toho docílit, je i 

projekt Smart akcelerátor. Musí se na to totiž chytře! 

Akcelerátor je urychlovač. Výraz „smart“ se používá pro chytrá, inovativní řešení nebo nové 

technologie. Smart akcelerátor Plzeňského kraje je chytrý nástroj na podporu 

konkurenceschopnosti regionu, založené na vzdělanosti, výzkumu, vývoji a inovacích. 

Nevzal se tady zničehonic, Plzeňský kraj tuto oblast již několik let mapoval. Ve spolupráci s 

Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje, o.p.s. také byla vytvořena regionální 

inovační strategie (tzv. RIS3). Tato strategie může být aktualizována a realizována právě 

prostřednictvím projektu Smart akcelerátor. 

„Cílem projektu je lepší koordinace rozvoje inovačního prostředí v kraji s důrazem na 

regionální a mezinárodní spolupráci, zlepšení vazeb a spolupráce mezi zástupci firemního, 

akademického, veřejného a občanského sektoru a příprava finančních a podpůrných 

nástrojů především s ohledem na nové inovační firmy, “ uvedla Marcela Krejsová, radní 

Plzeňského kraje pro oblast cestovního ruchu, partnerských regionů, vnějších vztahů a 

podpory podnikání. 

INOVAČNÍ EKOSYSTÉM 

Do projektu jsou zapojeni zástupci akademického, firemního, veřejného a občanského 

sektoru, konkrétně jde o Západočeskou univerzitu v Plzni, Lékařskou fakultu v Plzni 

Univerzity Karlovy, výzkumná centra plzeňských univerzit, město Plzeň a jím zřízené 

organizace, inovační firmy působící v kraji a výzkumné organizace (např. COMTES FHT a.s, 

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň, s.r.o. apod.). 

 

STRATEGICKÉ OBLASTI 



 

 

Projekt rozvíjí aktivity v tzv. strategických intervencích, které pokrývají oblasti podpory 

vzdělávání a talentů, vzniku a rozvoje inovačních firem, mezinárodní spolupráce a budování 

infrastruktury pro výzkum a vývoj. „Pro pilotní ověřování jsme v letošním roce připravili 

konkrétní programy v rámci strategické intervence Podpora vzniku firem  

a podpora akcelerace firem. Půjde například o návrh a ověření systému služeb pro inkubaci 

nových inovativních podniků, ale i o ověřování možností využití služeb expertů z tzv. 

platformy PLATINN pro rozvojové aktivity firem s potenciálem expanze,“ prozradila Jana 

Klementová, krajská RIS3 manažerka projektu Smart akcelerátor II Plzeňského kraje. 

 

INOVAČNÍ MARKETING 

Posláním inovačního marketingu je podporovat značku Plzeňského kraje jako nejlepšího 

místa pro inovace, posilovat atraktivitu regionu pro oblast výzkumu, vývoje a inovací  

a představit současným i budoucím obyvatelům a firmám možnosti a potenciál kraje. 

Plzeňský kraj staví na hodnotách spojených s průmyslovou minulostí, technologickou 

vyspělostí, špičkovým výzkumem, prostředím pro inovace, motivujícím školstvím s kvalitními 

vysokoškolskými instituce a strategickou polohou mezi Prahou a Mnichovem. 

V rámci podpory kraje jako nejlepšího místa pro inovace vzniká celá řada zajímavých 

výstupů, na kterých se podílí partneři inovačního ekosystému a které jsou volně k dispozici. 

Začíst se můžete například do časopisu GetSmart nebo se podívat na video o inovacích v 

kraji. Sledujte Facebookový a LinkedIn profil nebo webové stránky www.inovujtevpk.cz, kde 

vždy najdete spoustu zajímavých informací a aktualit ze světa inovací v kraji i důležité 

kontakty. Ty mohou využít freelanceři, start-upisté i firmy, které se zaměřují na inovace, nové 

technologie a jejich využití. 

Projekt Smart Akcelerátor Plzeňského kraje II je realizován Plzeňským krajem ve 

spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje v rámci Operačního 

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. 

 

Ilustrační fotografie vám rádi poskytneme po dotázání e-mailem.  

Kontakt 

Jáchym Klimko 

Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. 

Riegrova 206, Plzeň 

+420 774 091 217 

klimko@rra-pk.cz 

www.inovujtevpk.cz 
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