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Proč PPI2Innovate?

Proč podpořit PPI?

• Některé regiony zaostávají v inovační výkonnosti (Innovation Scoreboard), zatímco PPI 

ji podporuje – poptávka po inovacích řízena veřejnými subjekty

• Zlepšení vazeb mezi aktéry v inovačním ekosystému

Co bylo potřebou pro vznik projektu?

• Nedostatek PPI projektů ve většině středoevropských regionů

• Nedostatek znalostí o použití PPI mezi veřejnými zadavateli

• Chybějící národně přizpůsobené zdroje znalostí a podpory (na úrovni EU existují 

např. https://www.innovation-procurement.org/ )

https://www.innovation-procurement.org/


Co PPI2Innovate změní?

Klíčová změna: zvýšení využití PPI ve střední Evropě

Klíčová skupina: zadavatelé veřejných zakázek (lokální, regionální a národní veřejné 

subjekty, poskytovatelé infrastruktury nebo služeb)



4 PPI Piloty

Lokální Správní 
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Proč piloty?

• Zlepšení znalostí všech Kompetenčních center, a to vzájemným „učením praxí“

• Prokázání použitelnosti PPI2Innovate nástrojů a Kompetenčních center

• Získání good practices ze zapojených regionů

• Předvedení použitelnosti v různých úrovních veřejné správy



Přínosy PPI2Innovate v České republice

Zvýšení využití PPI zadavateli veřejných zakázek v

České republice

Vytvoření SMART PPI2Innovate nástroje pro oblasti

ICT, Energetiky a Zdravotnictví

Nástroje budou plně přizpůsobené podmínkám

České republiky

Založení Centra Excelence v České republice



Centrum excelence v České republice

Co je Centrum excelence:
• Národní centrum pro podporu PPI

Cíle Centra excelence:
• Zlepšit znalosti zaměstnanců zadavatelů veřejných zakázek v PPI
• Podporovat je ve využívání PPI, zejména PPI2Innovate nástroje
• Ovlivnit postoj a změnit chování zadavatelů veřejných zakázek tak, aby využívali PPI
• Posílit vazby mezi zadavateli veřejných zakázek, výzkumnými institucemi a dalšími relevantními 

aktéry inovačního systému



Akční plán pro provoz Centra excelence

Konečných obsah akčního plánu (3 roky po ukončení projektu):

A) realizační plán pro 6 identifikovaných PPI projektů

B) financování Centra excellence

C) konkrétní plán aktivit pro všechny cíle Centra excelence



Školení pro nové členy PPI sítě

• Vzdělávací modul a virtuální školení

• Cíl:  názorně předvést přenositelnost sítě (tj. rozšiřitelnost sítě)

Cíl vzdělávacího modulu: 

- Vytvoření obecného vzdělávacího modulu adresujícího: používání PPI2Innovate

nástrojů, usnadnění a provozování Centra excelence; podpora zadavatelů 

veřejných zakázek 

- Přizpůsobení obecného vzdělávacího modulu do 6 národních modulů

Cíl virtuálního školení:

- Identifikování 6 nejslibnějších nových členů (1 pro každou zúčastněnou zemi z 

různých regionů)

- Virtuální vzdělávání

- Testování jejich institucionálních znalostí praktickými testy

- Certifikace alespoň 4 z těchto nejslibnějších nových členů a jejich pozvání do 

sítě
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