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          KK/21/KI/21  

Usnesení 

z 10. zasedání Komise Rady Karlovarského kraje pro inovace, vědu a výzkum, smart region  

a informační technologie, 

 

konaného dne 14.12.2021 od 15:30 hodin v  Inovačním centru INION v Karlových Varech 

 

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

RNDr. Adam Klsák, Petra Našová,  Jan Růžička, Karel Vít, 

Mgr. Ondřej Štych, Zdeněk Süssenbeck, Michal Šťovíček (do17:03 hod)         

 

Omluveni:  Lucie Hostašová,  Ing. Jan Vrba, Ing. Jan Stehlík 

 

Ostatní zúčastnění: Ing.arch. Vojtěch Franta, Radka Murasová, Martin Koutek,  

 Ing. Michaela Korandová 

  

 

Jednání zahájil v 15:30 hodin a ukončil v 17:29 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 

3) Kontrola plnění usnesení 

4) INION - inovační centrum – představení pracoviště a jeho  aktivit 

5) Návrhy plánu práce na rok 2022 

6) Různé 

7) Závěr 

 

hlasování: 

      

pro: 10 proti: 0 zdržel se: 0          

 

Schváleno 

 

3. Kontrola plnění usnesení 

 

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

14.12.2021. 

 

Bez usnesení  
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4. Inion – inovační centrum - představení regionálního pracoviště a jeho aktivit 

 

Radka Murasová, ředitelka centra, poskytla přítomným členům komise aktuální informace o 

fungování organizace:  

Inovační centrum INION bylo založeno jako zapsaný ústav dne 20.10.2020 u Krajského soudu v 

Plzni. Vzniklo s cílem podpořit v Karlovarském kraji: 

• podnikatelské myšlení a podnikání, 

• inovační potenciál a inovační aktivity startupů, malých a středních firem.  

Podrobný popis účelu a předmětu činnosti INIONu je uveden v zakládací listině. 

  

Zakladatelem je tým zkušených podnikatelů, mentorů a aktivních lidí, kteří mají sociální i 

pracovní  vazby na region.  

Financování je vícezdrojové:  granty, členské příspěvky, příjmy z vlastní činnosti, dary fyzických a 

právnických osob. 

Inovační centrum INION působí v budově města Karlovy Vary, adresa Drahomířino nábřeží 16.  

Přehled aktivit za minulý rok: 

• Jednorázové vzdělávací akce (úvod do kryptoměn, finance v době digitální, designové 

myšlení)  

• Networkingové akce (Den otevřených dveří s prezentacemi dvou krajských startupů - Vary 

Guide, Slyším očima; Setkání členů INION HUB komunity)  

• Kurzy podnikavosti ve spolupráci s PODNIKNITO! (5 lekcí v každém běhu), dohromady 52 

účastníků 

Běh: 15. 9. (26 účastníků) 

Běh: 20.10. (26 účastníků) 

• Účast na workshopech, konferencích:  
o Účast na otevření KUMSTu v Brně a setkání Kreativního Česka 11. 9. 2021 
o Účast na Česko-Bavorské Startup konferenci pořádané Evropským regionem Dunaj 

Vltava 17.6.2021 
o Účast na online workshopu Digitalizace lázní pořádané Evropským regionem Dunaj 

Vltava 23. 9. 2021 
o Účast na Expo Dubai jako doprovod VARY GUIDE (produkty z vřídlovce 

vystavené v rámci krajské výstavy v českém pavilonu) 1. - 5. 10. 2021  
o Partnerství a účast na Startup World Cup & Summit 5. a 6. 10. 2021 
o Účast na networkingové akci Transformátor II na pozvání pana senátora, Ing. 

Miroslava Balatky 2.11.2021 
o Účast na Konferenci Budoucnost 2022 pořádané Karlovarským krajem a KARP 
o Aktivní účast na akcích SheXO - klubu Deloitte pro exekutivní manažerky 

• Otevření diskuze s panem radním Pizingerem nad alternativními finančními nástroji pro 

podporu startupů (regionální investiční fond) 

• Spolupráce s norským partnerem na projektu Rozvojového programu pro Kulturní a 

kreativní odvětví  - plánované zahájení v dubnu 2022  
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• Služba INIONu:  Podnikatelská ambulance -  hodinová poradna pro podnikatele zdarma, 

doposud využilo 10 firem z kraje 

• Natáčení videopodcastů o zajímavých lidech z oblasti byznysu a podnikání v Karlovarském 

kraji - všechny jsou online na platformě youtube. 

• Aktivní spolupráce na krajském strategickém projektu Kulturní a kreativní kanceláře 4K 

• Účast v rámci krajských platforem a uskupení: 

o Inovační platforma pro KKO 

o Inovační Platforma pro tradiční průmyslové obory 

o Rada pro výzkum, vývoj a inovace 

o Xčlenka 

Inovační centrum INION je otevřené pro spolupráci s komisí pro výzkum, vývoj a smart 

technologie. Za tímto účelem bude pravidelně její členy informovat o aktivitách INIONu. První 

takový materiál týkající se plánovaných aktivit pro následující rok předloží INION v průběhu ledna 

2022.   

 

Bez usnesení  

 

5. Návrhy plánu práce pro rok 2022 

 

Proběhla diskuse o možných tématech, kterými by se komise chtěla zabývat v příštím roce. Pan 

předseda vyzval členy komise, aby mu do konce roku 2021 zaslali své návrhy, aby mohl být sestaven 

plán, který se bude schvalovat na lednovém zasedání. 

 

Bez usnesení  

 

6. Různé 

 

V tomto bodě nebyla projednána žádná témata. 

 

Bez usnesení  

 

7. Závěr 

 

Termín dalšího zasedání komise bude určen později. 

 

 

 

V Karlových Varech dne 14.12.2021 

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  


