
Inovační broker – zkušenosti 
v rámci projektů EIP 

 

 EIP – Evropské inovační partnertví 



Trocha teorie….. 

…“Intenzivnější podpora než v minulém programovém období bude věnována různým druhům 
spolupráce - předpokladem je podpora 244 operací spolupráce, z toho 20 v rámci operačních 
skupin EIP“…. 

….“Podopatření 16.1 Podpora zřizování a fungování operačních skupin v rámci EIP v oblasti 
zemědělské produktivity a udržitelnosti se zaměří také na podporu, která by v konečném důsledku 
měla vést k zavádění inovace u potravinářských subjektů“….. 

…“Dosud nízká míra zavádění inovací je způsobena nedostatečným propojením výsledků výzkumu 
na jedné straně a zemědělsko-potravinářských/lesnických podniků na straně druhé. Trvá dlouhou 
dobu, než se nové přístupy uplatní v praxi, a zároveň i naopak - vědecká obec nemá dostatečné 
informace o potřebách podniků. V procesu šíření inovativních přístupů hraje klíčovou roli 
spolupráce, protože může napomoci rychlejšímu a širšímu zavádění inovací. Vedle jiných forem 
spolupráce se jedná také o strukturu EIP. Za účelem naplňování jeho priorit budou podporovány 
operační skupiny“…. 

Zdroj: Program rozvoje venkova 2014-2020   

   

   



Trocha teorie….. 

16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP  

Základní témata:  

• zvýšení zemědělské produktivity, hospodářské životaschopnosti, udržitelnosti, účinnosti v oblasti 
výstupů a zdrojů  

• inovace na podporu biohospodářství  

• biologická rozmanitost, ekosystémové služby, funkčnost půdy a udržitelné hospodaření s vodou  

• inovativní výrobky a služby pro integrovaný dodavatelský řetězec  

• otevření nových příležitostí v oblasti produktů a trhů pro prvovýrobce  

• kvalita a bezpečnost potravin a zdravý životní styl  

• omezení posklizňových ztrát a plýtvání potravinami    

 

Zdroj: Program rozvoje venkova 2014-2020  

 



Trocha teorie….. 

16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP  

• Operační skupiny (OS) se zformují kolem konkrétního inovačního projektu, který bude naplňovat 
některý z cílů EIP a který byl navržen k řešení z podnětu jednoho z aktérů 

• Vzhledem k nižšímu rozpočtu a časové náročnosti realizace inovativních projektů je v rámci 
programového období 2014–2020 plánováno vyhlásit pouze dvě výzvy pro příjem žádostí 

• Účelem fungování OS skupiny je na základě principu rozhodování „zdola“ propojit partnery 
zejména z oblasti vědy, výzkumu, zemědělství, potravinářství, odborných nevládních organizací, 
poradců a dalších aktérů rozvoje venkova, a napomoci přenosu poznatků vědy, výzkumu a inovací 
do praxe 

• Pro zajištění lepšího přenosu výsledku výzkumu do praxe by měli sloužit zejména poradci (inovační 

brokeři)   

 
Zdroj: Program rozvoje venkova 2014-2020 



Trocha teorie….. 
Postup je v podstatě jednoduchý….. 
1. zemědělec/zemědělci identifikuje/jí svůj problém či potřebu 

(odchov ovcí se sníženou potřebou antibiotik, zvýšení výnosu 
travních porostů inovativním managementem apod.) 

2. je nutné navrhnout INOVATIVNÍ (nový) způsob, jak 
problém/potřebu vyřešit – projektový záměr 

3. na základě projektového záměru lze nalézt vhodné partnery, členy 
potencionální operační skupiny (POS) 

4. poté lze zpracovat „jízdní řád“ činností POS – projektový plán. Ten 
musí obsahovat fáze realizace, časový návrh, činnosti, rozpočet 
celé akce apod. 

5. na základě projektového plánu lze hledat finanční podporu  
6. podpořené projekty mají poté za povinnost šířit výsledky projektu 

prostřednictvím různých kanálů  
 



A praxe….. 
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A praxe….. 

Má činnost inovačního brokera pro POS: 

1. zprostředkování komunikace mezi zemědělskými a výzkumnými subjekty 

2. zajištění komunikace mezi POS a Mze 

3. zajištění přípravy projektového plánu, kalendáře činností, rozpočtu projektu 

4. řízení přípravy pilotního návrhu projektu 

5. orientace v problematice aplikovaného výzkumu (broker musí zajistit, že v projektu půjde o 
aplikaci výsledků výzkumu do praxe, nikoli o výzkum)   



Děkuji za pozornost 

Ing. Milan Kouřil 

774 585 169 

milan.kouril@centrum.cz  

mailto:milan.kouril@centrum.cz

