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          KK/21/KI/21  

Usnesení 

z  9. zasedání Komise Rady Karlovarského kraje pro inovace, vědu a výzkum, smart region  

a informační technologie, 

 

konaného dne 08.11.2021 od 15:00 hodin videokonferenčně 

 

Přítomni:  Ing. Šimon Barczi, MDP, Bc. Ondřej Behina, Bc. Marek Frisch,  

RNDr. Adam Klsák (od 15:05), Petra Našová,  Ing. Jan Vrba, Jan Růžička,  

Mgr. Ondřej Štych, Karel Vít, Ing. Jan Stehlík, Zdeněk Süssenbeck,  

Michal Šťovíček (do15:32 hod)           

 

Omluveni:  Lucie Hostašová 

 

Ostatní zúčastnění: Jarmila Chvojanová, Ing. Jiří Heliks, Petr Vašta, Msc., MBA, 

Ing. Michaela Korandová 

  

 

 

Jednání zahájil v 15:02 hodin a ukončil v 16:15 hodin předseda Komise Rady Karlovarského kraje 

pro inovace, vědu a výzkum, smart region a informační technologie Ing. Šimon Barczi, MDP. 

 

Program jednání: 

  

2. Schválení programu zasedání a účast hostů na jednání 

 

Členové komise schválili program zasedání komise a účast hostů na jednání: 

 

 

1) Zahájení – úvodní slovo předsedy komise 

2) Schválení programu zasedání  a účast hostů na jednání 

3) Kontrola plnění usnesení 

4) CzechInvest – představení regionálního pracoviště a inovačních aktivit 

5) Vyhodnocení plnění plánu práce 

6) Různé 

7) Závěr 

 

hlasování: 

 

      

pro: 11 proti: 0 zdržel se: 0         nehlasoval:    0 

 

 

Schváleno 
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3. Kontrola plnění usnesení 

 

Komise bere na vědomí informaci o plnění usnesení Komise Rady Karlovarského kraje ke dni  

08.11.2021. 

 

Bez usnesení  

 

 

4. CzechInvest - představení regionálního pracoviště a inovačních aktivit 

 

Paní Jarmila Chvojanová, ředitelka regionální kanceláře agentury CzechInvest, informovala členy 

komise o aktivitách Czechinvestu v regionu. 

 

Agentura CzechInvest naplňuje klíčovou úlohu v oblasti podpory, podnikání a investic v její 

komplexní podobě. Unikátní spojení regionálního, centrálního a mezinárodního působení zajišťuje 

integritu služeb a schopnost propojovat globální trendy s regionálními podmínkami v České 

republice. Jedním z hlavních cílů CzechInvestu je přeměna České republiky v inovačního lídra 

Evropy. CzechInvest je státní příspěvkovou organizací podřízenou Ministerstvu průmyslu a obchodu 

ČR. Založen byl v roce 1992.  

Aktivity CzechInvestu 

• Rozvoj potenciálu českých technologických firem. 

• Podpora tzv. „chytrých“ investic. 

• Motivace zahraničních investorů působících v ČR k sofistikovaným komplementárním investicím. 

• Rozvoj a kultivace národního start-upového a spin-offového prostředí. 

• Asistence českým firmám při vstupu na zahraniční trhy. 

• Propagace české ekonomiky, technologií a výzkumu a vývoje v zahraničí. 

• Kultivace podnikatelského a investičního prostředí ve všech regionech ČR. 

• Spojování partnerů z podnikatelské a výzkumně-vývojové sféry. 

• Využívání trendů v progresivních sektorech globální ekonomiky. 

Regionální kanceláře CzechInvestu fungují především jako konzultační místo podpory 

podnikatelům ze strany státu. Jsou v provozu od roku 2004. Jejich unikátnost spočívá v detailní 

znalosti regionálního podnikatelského prostředí a osobní přítomnosti v každém krajském městě České 

republiky. 

Aktivity  regionální kanceláře CzechInvestu 

• Poskytování informací o službách agentury CzechInvest. 

• Konzultace pro podnikatele, včetně možností státní, regionální i mezinárodní finanční podpory. 

• Pomoc s lokalizací investičních záměrů tuzemských i zahraničních firem. 

• Spolupráce se zástupci místní správou a samosprávou, školami a dalšími regionálními institucemi 
při hledání příležitostí rozvoje podnikatelského prostředí regionu. 

• Pořádání odborných seminářů. 
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Bez usnesení  

 

 

5. Vyhodnocení plnění plánu práce 

 

V tomto bodě vyzval předseda komise ostatní členy, aby na příštím zasedání zhodnotili plnění plánu 

práce pro rok 2021 a připravili si témata, kterým by se komise měla věnovat v dalších letech. 

 

 

Bez usnesení  

 

 

6. Různé 

 

V bodě různé proběhla diskuse o termínu příštího zasedání, o místě konání a o tématech, která by se 

měla projednat. 

 

Bez usnesení  

 

7. Závěr 

 

Termín dalšího zasedání komise: 14.12.2021 od 15:30 hod. 

 

 

 

V Karlových Varech dne 08.11.2021 

Zapsala: Ing. Michaela Korandová 

 

 

 

 

           Ing. Šimon Barczi, MDP v. r. 

                  předseda Komise Rady Karlovarského kraje  

 pro inovace, vědu a výzkum, smart region 

  a informační technologie  


