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P!ísp"vek k#cíli 2030
Podporou v#rámci programu Inovace lze dosáhnout v$znamného pokroku 
v#oblasti rozvoje vysoce kvali%kovan$ch slu&eb a#vysoké p!idané hodno-
ty v#produkci mal$ch a#st!edních podnik' se sídlem v#kraji a#s#exportním 
potenciálem.
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Speci%cké cíle Programu (.2 +=.2Q<.!AC/A>.2<H-B
2.1    V$zkum a#inovace  
2.2    Kreativita a#design  
2.3    Digitalizace a#nové produkty
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Znalostn" náro(né aktivity a#v$zkumné (innosti mají v#KVK jen velmi malé 
zastoupení. Celková znalostní intenzita  ekonomiky kraje je v#pr'm"ru p"t-
krát ni&)í ne& v#ostatních krajích *R. Ve v$)i v$daj' na „VaVaI“ se negativn" 
projevuje absence ve!ejn$ch v$zkumn$ch kapacit, soust!ed"ní v$zkumu 
do n"kolika málo podnik', a#to ve velmi malém rozsahu. V#roce 2019 byl 
v$zkum provád"n v#25 podnicích, s#celkov$mi v$daji 324 mil. K(, z#toho 250 
mil. K( bylo investováno do v$zkumu v#podnicích se zahrani(ními vlastníky.  
Polovinu v)ech prost!edk' vyu&ily podniky v#kovozpracujícím a#strojíren-
ském sektoru. Ze státního rozpo(tu bylo do v$zkumu v#kraji investováno 
pouh$ch 6 mil. K(, co& je indikátorem absence v$zkumu ve ve!ejn$ch orga-
nizacích a#nízké míry spolupráce %rem s#v$zkumn$mi organizacemi, tedy 
i#jejich malé ambice k#inovacím.

Jak bylo uvedeno v$)e,  v#KVK dlouhodob" absentuje akademické prost!edí. 
V#roce 2018 rozhodlo vedení KVK o#zalo&ení Institutu láze+ství a#balneolo-
gie (ILaB) a#dubnu 2019 byla tato organizace zapsána do rejst!íku ve!ejn$ch 
v$zkumn$ch organizací na M,MT. Tím byl vytvo!en první p!edpoklad pro 
rozvoj v$zkumu v#oblasti láze+ství, které v#*eské republice dlouhodob" 
chybí. V#KVK zanikla v$zkumná organizace obdobného obsahu v#Marián-
sk$ch Lázních v#roce 1993. Zalo&ením ILaB, v.v.i., vzniká p!íle&itost pro 
rozvoj v$zkumu a#inovací v#!ad" obor', postupn" také pro rozvoj vysokého 
)kolství k#získání kvali%kací  speci%ck$ch pro KVK, resp. ur(ité obory, zejmé-
na láze+ství. 

V$zvy pro láze+ství nejsou jen v#klasick$ch oborech lé(by (diabetes, orto-
pedie, interní léka!ství apod.), ale také ve stále rostoucím po(tu diagnóz 
nov$ch nemocí, zejména v#oblasti du)evního zdraví. V$zvami pro v$zkum je 
v)ak také kulturní a#p!írodní bohatství kraje, jeho& vyu&itím mohou vznik-
nout nové podnikatelské p!íle&itosti, a#to v(etn" zp'sob' prezentace a#vyu-
&ití ve vzd"lávání nebo v#láze+ské pé(i a#doprovodn$ch aktivitách (v$ukové 
programy, virtuální realita, gaming). 

KVK si zachovává – i#p!es pom"rn" komplikovan$ historick$ v$voj – !adu 
kulturních tradic, které dopl+uje o#nové tradice (nap!. existence mezinárod-
ního %lmového festivalu, silná tradice láze+ství, spojená s#rozvojem archi-
tektury, tradi(ní kreativní obory zam"!ené na sklo a#porcelán). Vzhledem ke 
své architektonické, p!írodní, industriální, technické a#kulturní rozmanitosti 
má  KVK p!íle&itost stát se v$znamnou %lmovou lokalitou, a#to komplexními 
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slu&bami, v(etn" zpracování %lmov$ch trik', po(íta(ov$ch animací, virtuál-
ní reality a#dal)ích. Pro toto existuje v#regionu základ ve Filmové kancelá!i 
KVK. Sv"tov" známí v$robci skla a#keramiky v#regionu jsou místn" nejbli&)í-
mi zadavateli slu&eb produktového designu.

Digitalizace je velkou v$zvou a#p!íle&itostí nejen pro KVK, kter$ má v#této 
oblasti pom"rn" dobré p!edpoklady. Ve srovnání s#jin$mi regiony disponu-
je velmi  kvalitním pokrytím sít"mi nové generace, a#to i#ve venkovsk$ch 
oblastech. Anal$za p!eká&ek inova(ního prost!edí prokázala vysok$ zájem 
obyvatelstva o#digitální technologie a#kvalitní a#rychlé p!ipojení (nap!. 
kraj pat!í mezi regiony s#nejv"t)ím pom"rem obyvatelstva vyu&ívajícího 
internet v#mobilním telefonu, pom"rn" velká (ást obyvatelstva disponuje 
vysokorychlostním p!ipojením k#internetu). Spoluprací m"sta Karlovy Vary 
a#spole(nosti Vodafone bude spu)t"na první komer(ní 5G sí-). V$znamn"j)í 
podnik v#regionu ji& intenzivn" !e)í jak obecn" digitalizaci, tak také Pr'mysl 
4.0 (tvorbu kyberneticko-fyzick$ch systém', atd). 

Dosud p!íli) nere.ektovanou p!íle&itostí pro podnikání je stárnutí popu-
lace a#slu&by, které bude tato populace pot!ebovat a#produkty, které bude 
nakupovat.  Tzv. „silver economy“ zatím nemá v#regionu zázemí, nejrychlej)í 
stárnutí populace v#*R je v)ak velkou v$zvou. 


