
STROJÍRENSTVÍ a MECHATRONIKA: technicky náročné obory „Machine Tools“ 
a „Precision Engineering“, jejichž produkty využívají pokročilou elektroniku,
zpracování dat, komunikaci a řízení
ELEKTRONIKA, ELEKTROTECHNIKA, IT:  progresivní technologie s vysokým
inovačním potenciálem, jako jsou letecké a kosmické technologie, robotika, umělá
inteligence, energetika a nízkouhlíkové technologie
BIOTECHNOLOGIE pro udržitelný rozvoj společnosti:  spojení biotechnologií se
zemědělstvím, výrobou potravin, cirkulární a bioekonomikou profilující kraj jako
atraktivní “zelený” region
AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL: robotizace a automatizace ve výrobě, rozvoj
elektromobility, spolupráce podniků se vzdělávacími a výzkumnými subjekty
TEXTILNÍ PRŮMYSL: vize produkce špičkového textilu především technického
zaměření opírající se o kvalifikované pracovníky, vývoj vyspělých technologií 
a jedinečných produktů
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J IHOČESKÝ KRAJ 
z  pohledu

 VÝZKUMU a INOVACÍ

3 996

Výzkum v regionu v číslech

KRAJSKÉ VÝDAJE 

Silné obory

3 442 mil. Kč zaměstnanců celkem

Zdroj: Český statistický úřad, 2019

České Budějovice

Písek

Třeboň



JAIP - Jihočeská agentura pro podporu
inovací
Jihočeská společnost pro rozvoj lidských
zdrojů
Jihočeské univerzitní a akademické
centrum transferu technologií
Jihočeský Digi Hub
Jihočeský vědeckotechnický park
Projektové a inovační centrum VŠTE

dataPartner s.r.o.
ENVISAN-GEM, a.s.
KOOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s
KOVOSVIT MAS Machine Tools, a.s.
MikroChem LKT spol. s r.o.
Motor Jikov Group, a.s.
SurfaceTreat a.s.
TESLA BLATNÁ, a.s.
Zeelandia spol. s r.o.
ZVVZ a.s.
a mnohé další

LIDÉ ve VÝZKUMU a INOVACÍCH: systematická podpora vzdělávání a přilákání dalších
kvalitních pracovníků i v přeshraničním kontextu jako klíčový předpoklad znalostně
orientované ekonomiky
TECHNOLOGICKÝ a ZNALOSTNÍ TRANSFER: spolupráce firem, výzkumných a inovačních
institucí a veřejného sektoru ke zvýšení technologického rozvoje firem i úrovně veřejného
sektoru 
ROZVOJ PODNIKÁNÍ a INOVACE: vytvoření komplexní škály podpůrných nástrojů zejména
pro začínající firmy a rozvoj inovačního potenciálu ve firmách včetně podpory
internacionalizace
DIGITALIZACE, CHYTRÁ ŘEŠENÍ a PRŮMYSL 4.0: transformace regionu s využitím
digitalizace, s internetem věcí, s rozvojem robotizace, AI a s obrovským množstvím
zpracovávaných dat

Akademické a univerzitní centrum Nové Hrady
Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Botanický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i. v Třeboni
Fakulta managementu Vysoké školy ekonomické
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Mikrobiologický ústav AV ČR: ALGATECH – Centrum řasových biotechnologií
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
a mnohé další

ORGANIZACE 
VE VÝZKUMU

INOVAČNÍ
INFRASTRUKTURA

INOVATIVNÍ
 FIRMY

Hlavní výzvy

Vybraní partneři 
ve výzkumu a inovacích

Regionální kontaktní organizace jižní
Čechy – ERA
Regionální rozvojová agentura (RERA)
v Praze
Smart region jižní Čechy
Sociální inkubátor
Technologické centrum Písek
Vědecko - technický park ENKI
a mnohé další

Zdroj: RIS3 strategie Jihočeského kraje


