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Jak lze pomoci upadajícímu venkovu 

uvnitř státu?

Mapování inovačního potenciálu firem ve SČK

Pracovní jednání

Kulturní a vzdělávací centrum v Kopidlně 

dne 26. 2. 2019

PhDr. Marie Kaufmann



Středočeský kraj

Postřehy od konkrétních firem v rámci mapování 

inovačního potenciálu firem V SK 

(SIC 2018)

Existence MSP v dané lokalitě

Úspěšné firmy staví na historii, na tradičních 

historických firmách

Např. firma Charvát má jistý inovační potenciál a 

tržní podíl

Poměrně mál nově vzniklých firem
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Hlavní problém k infrastruktuře

Dopravní infrastruktura na venkově je tragická. V 

tomto má český stát dluh zhruba 20 let zpátky. 

Polní cesty jsou ve špatném stavu, silnice nižších 

tříd také. Znamená to pro společnost komplikace.
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Hlavní problém k infrastruktuře

Menší problém pro firmu byla 

nedostupnost plynu v lokalitě (stale samozrejme

neni), takže museli při obnově zařízení pořídit 

kotelnu na uhlí, což je nákladnější (nutnost stálé 

obsluhy), ale zatím je to nijak zásadně neomezuje.

Špatná dostupnost pro zaměstnance hromadnou 

dopravou (bez auta zaměstnanci nemohou 

fungovat).
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Hlavní problém k infrastruktuře

Další firma je v regionu spokojená, protože zde 

našla výhodné pozemky (naopak v okolí Mladé 

Boleslavi, odkud majitel pochází, jsou velmi drahé 

pozemky), přestože v obci chybí voda i kanalizace 

(ale bude se budovat!).

Co se týče lidí

dvě firmy s nedostatkem lidí problém nemají

dvě firmy lidi postrádají (chybějící technické 

profese).

5



Hlavní problém k infrastruktuře

Na otázku „jak situaci zlepšit“

lze samozřejmě reagovat 

„pokusem o odstranění zmiňovaných nedostatků!“

6



Hlavní problém k infrastruktuře

Na otázku „jak situaci zlepšit“

lze samozřejmě reagovat 

„pokusem o odstranění zmiňovaných nedostatků!“

7



Cílem je nabídnout v periferních částech 

kraje 

možnost začínajícím podnikatelům nalézt prostor, 

kde se budou moci navzájem potkávat, vyměňovat 

své názory a zkušenosti a potkávat se případně s 

inspirativními lidmi či zákazníky.

Může se jednat o fyzické prostředí – např. 

coworkingová a sdílená podnikatelská centra, která 

mohou vznikat např. v nevyužívaných prostorách 

škol6 nebo revitalizovaných malých brownfieldech 

v majetku kraje či obcí. 
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Cílem je nabídnout v periferních částech 

kraje 

Mohou k tomu být využity již nyní úspěšně 

fungující podnikatelské HUBy v Praze, které by 

svou činnost mohly částečně rozšířit i do 

Středočeského kraje. 

Současně je možné tyto fyzické prostory doplnit i 

o virtuální platformy sloužící k propojení 

začínajících podnikatelů navzájem nebo i se 

zákazníky/odběrateli.
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Cílem je nabídnout v periferních částech 

kraje 

Role kraje může být koordinační a motivační, a 

tudíž nemusí být ani finančně tolik náročná. Tuto 

aktivitu je možné zahájit v krátkodobém horizontu 

do roku 2020

Podpora Středočeského inovačního centra

Program PLATIN
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Děkuji Vám za pozornost

PhDr. Marie Kaufmann

Zastupitelka Středočeského kraje

předsedkyně Výboru pro hospodářský a regionální rozvoj, vědu a výzkum

kaufmann@kr-s.cz

603 227 066 
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