Inovační potenciál jako faktor zvýšení konkurenceschopnosti česko-saského pohraničí
Innovationspotenzial als Faktor zur Erhöhung der Konkurrenzfähigkeit
des sächsisch-böhmischen Grenzraums

Vybrané výsledky z kvantitativní fáze empirického šetření
Zájmové území: česko-saské pohraničí (Ústecký kraj,
Erzgebirgskreis, Mittelsachsen, Dresden,
Sächsische Schweiz – Ostererzgebirge)

Výzkumné téma: Inovace, inovační
schopnost, transfer inovací, přeshraniční
spolupráce

OBCE, VEŘEJNÁ SPRÁVA, REGIONÁLNÍ AKTÉŘI
SWOT analýza česko-saského pohraničí
podle obcí, veřejné správy a regionálních aktérů

Období šetření: únor - srpen 2012
Metoda: dotazníkové šetření

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

ź Atraktivní krajina, turistický potenciál
ź Aktivní přeshraniční spolupráce a její

Cílové skupiny: podniky, vědecko-výzkumné
instituce, obce a veřejná správa, regionální
aktéři (tzv. intermediéři)

ź Jazyková bariéra
ź Slabý trh práce
ź Rozdílné administrativní a institucionální

podpora
ź Dobrá dopravní infrastruktura
ź Společná historie

struktury
ź Rozdílná sociální a hospodářská úroveň

RIZIKA

PŘÍLEŽITOSTI

Počet respondentů

Ústecký kraj

Sasko

CELKEM

Podniky

142

120

262

VaV instituce

10

36

46

Obce a veřejná správa

31

Regionální aktéři

15

CELKEM

198

28

74

184

382

ź Hospodářská stagnace/recese
ź Zhoršení stavu a kvality trhu práce/Brain drain
ź Omezení množství prostředků finanční

ź Tvorba turistického potenciálu
ź Realizace společných projektů a akcí,

včetně jejich podpory
ź Společný trh práce
ź Zintenzivnění hospodářské spolupráce

podpory
ź Ekologická situace/chybějící udržitelnost

VĚDECKO-VÝZKUMNÉ INSTITUCE

PODNIKY

Inovační proces u vědecko-výzkumných institucí,
sebeidentifikace v procesu, struktura dle délky spolupráce a typu výzkumu

Inovační chování podniků,
přístup k inovacím, ochota inovovat a přeshraniční spolupráce

Obecně platí, že fáze inovačního
procesu (cyklu) pokrývají několikaleté
období od první myšlenky, přes její
vývoj, zhotovení daného produktu,
testování a po úspěšném ukončení
testů následuje závěrečné zavedení
do výroby a na trh. Dotazované
vědecko-výzkumné instituce uvedly
převážně počáteční fáze.
Jejich spolupráce s podniky je spíše
dlouhodobá a pravidelná, než
krátkodobá a jednorázová. Mezi
respondenty převažují vysoké školy a
univerzity, a dle typu výzkumu se
většina řadí k aplikovanému výzkumu.

Dotazované podniky preferují spíše přejímání již ozkoušených inovací, k vlastní inovační
aktivitě chybí mnohdy správný impuls, finanční prostředky a stabilita kontaktu s partnery
z oblasti vědy a výzkumu. Z hlediska přeshraniční spolupráce lze konstatovat velký
potenciál česko-saského pohraničí, který není ovšem zcela využit. Firmy preferují
celonárodní a regionální trhy. Pro kooperaci v rámci pohraničí existuje několik bariér,
například jazyková vybavenost či rozdílné právní předpisy.

Převažující typ výzkumu u dotázaných
vědecko-výzkumných institucí v česko-saském
pohraničí
Absolutní počty

Základní výzkum
1

2

Aplikovaný výzkum

Inovační chování podniků v česko-saském pohraničí

6
Výzkum na základě
požadavků podniků

8

nové způsoby
v organizaci práce

Ústecký kraj (N=10)

7

Ústecký kraj
Sasko

Sasko (N=14)
nové strategie při
zavedení výrobku na trh

Neustále realizujeme
inovace.

Ústecký kraj
Přejímáme smysluplné
novinky, pokud jsou
vyzkoušené.

Sasko
Ústecký kraj

nové technologie

Sasko

Sebeidentifikace vědecko-výzkumných institucí v inovačním procesu
Sasko

Ústecký kraj

možná vícenásobná odpověď

Ústecký kraj

nové produkty

Sasko

Absolutní počty
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0%
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4

4

Sasko

Fáze zavedení
výrobku na trh

Ústecký kraj, N=10
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1

Státní VaV,
VTP

Soukromá VaV

Podíl odpovědí v %
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49
21
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10
8
0

v rámci regionu v rámci státu
(Sasko, kraj)
(národně)

0
Ano,
spolupracovali
jsme

možná vícenásobná odpověď

Ústecký kraj

Ne,
nespolupracovali
jsme

3

2

v českosaském
pohraničí

mezinárodně

možná
vícenásobná
odpověd
Absolutní počty
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100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Ústecký kraj

100
Podíl odpovědí v %

Fáze vývoje
Fáze zavedení
konkrétního produktu/ výrobku do výroby
technologie

Struktura vědecko-výzkumných institucí
v česko-saském pohraničí

80%

Územní rozložení realizované spolupráce mezi
podniky a vědecko-výzkumnou sférou

10

Délka trvání spolupráce mezi vědeckovýzkumnými institucemi a podniky
v česko-saském pohraničí

Podíl odpovědí v %

60%

Spolupráce podniků v česko-saském
pohraničí s vědecko-výzkumnou sférou
za poslední tři roky
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Fáze vývoje myšlenky

Vysoká škola/
univerzita
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Pro inovační chování
nám chybí zdroje.

české VaV,N=10

Pokračování v kvalitativní fázi,
prohloubení výsledků formou expertních rozhovorů

6
5

16
12

dlouhodobá,
pravidelná

krátkodobá,
jednorázová

Na jaře 2013 bude zahájena druhá fáze šetření, která si klade za cíl prohloubit získané výsledky, odpovědět na
otázky, na které nebyl v první fázi prostor a především navázat bližší kontakt s podniky a firmami v regionu.
Vzorek respondentů bude menší, než v první fázi, ale šetření bude o to přesnější a konkrétnější.
Metodou budou expertní rozhovory, jejichž strukturu a dílčí otázky připravujeme společně s projektovým
partnerem, a po odborné stránce konzultujeme s odborníky ze sociologie a statistiky.
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