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Strategie inteligentní specializace 2.0

1. Kde jsme a co je třeba změnit?

2. Co přináší strategie inteligentní specializace 2.0?



Inovační výkonnost v EU: přetrvávající rozdíly

Source: Regional Innovation Scoreboard 2021



Produktivita v EU: přetrvávající rozdíly

• Růst produktivity v části 

EU zaostává nebo 

stagnuje

• Vysoký růst jen v 

některých regionech 

(převážně hlavní města) 

Source: Regions in Industrial Transition, OECD



Nový kontext pro strategie inteligentní specializace

• Zelená transformace (Green Deal)

• Klimatická neutralita do roku 2050: dekarbonizace a modernizace průmyslových 

odvětví

• Nové trhy s čistými technologiemi a výrobky

• Digitální transformace

• Průmysl 4.0

• Technologická suverenita

• Nová průmyslová strategie pro Evropu

• Klíčová role MSP

• Strategická autonomie a onshoring - strategické hodnotové řetězce

• Krize COVID-19



Strategie inteligentní specializace 1.0 - 2014-2020

• Strategický přístup k podpoře inovací na základě silných

stránek místní ekonomiky

• Stanovení priorit pro financování výzkumu, vývoje a

inovací

• Proces EDP (proces objevování podnikatelského

potenciálu) – zapojení klíčových hráčů

• 185 strategií inteligentní specializace: 40 miliard EUR

investic z EFRR



Hlavní změny ve strategiích inteligentní

specializace v období 2021-2027

• Doporučená širší oblast působnosti strategie: Nejen pro

výzkum a inovace, ale i pro digitalizaci,

konkurenceschopnost MSP a znalosti/dovednosti →

Strategie inteligentní ekonomické transformace

• Průběžné hodnocení základní podmínky

• Nová kritéria reflektující nové výzvy



Hlavní změny ve strategiích inteligentní

specializace v období 2021-2027

• Klíčová kritéria

• Existence instituce/subjektu zodpovědného za řízení strategie

• Nástroje monitorování a hodnocení na měření výsledků

strategie

• Fungování spolupráce zúčastněných stran („proces

objevování podnikatelského potenciálu“)

• Opatření nezbytná ke zlepšení národních nebo regionálních 

systémů výzkumu a inovací



Hlavní změny ve strategiích inteligentní

specializace v období 2021-2027

• Nová kritéria

• Aktuální analýza výzev v oblasti šíření inovací a digitalizace

• Akce na podporu průmyslové transformace

• Opatření na posílení spolupráce s partnery mimo daný členský 

stát v prioritních oblastech podporovaných strategií pro 

inteligentní specializaci


