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Jedním z dalších důležitých principů zakotvených v této Strategii je inovace, inovativní
přístup při řešení problémů a potřeb, který by měl být nedílnou součástí každého z integrovaných
projektů. Inovace vnímáme jako motor či stimul pro zvyšování konkurenceschopnosti celého
místního hospodářství. Specifické cíle, opatření a jejich aktivity byly sestaveny tak, aby schválené
projekty byly inovativní, vedly k novým postupům, či naučili místní aktéry vhodně implementovat
jinde již fungující princip, metodu či postup. Inovace a integrovanost při řešení problémů a potřeb
povede k udržitelnému a soběstačnému rozvoji.
Strategie počítá především s plněním specifických cílů prostřednictvím inovací
přírůstkových, tzn. implementování již existujících způsobů řešení, metod nebo postupů, které se
zatím na území nenachází nebo jen nepatrně. Dalším očekávaným typem inovace je inovace
radikální. Inovace radikální je svého druhu ojedinělý způsob nebo metoda, která na území ještě
nebyla provedena, ba dokonce je to inovace výjimečná i nad rámec daného území. Inovaci můžeme
chápat i jako hmotnou – nákup nového, ojedinělého stroje, nebo jako inovaci nehmotnou –
v podobě know-how, nových výrobních postupů atd.
Byť místní akční skupina již realizovala Strategický plán v programovém období 2014 2020, lze pokládat zmiňovaný postup při řešení místních problémů a potřeb za inovativní,
minimálně v šíři problémů, kterými se MAS má zabývat, rovněž aplikací standardů došlo
k výrazné změně v organizační struktuře MAS a v jejím postavení v území.
Vazba opatření Strategických cílů na Inovační strategii ČR 2019 – 2030.
Pilíř inovační strategie ČR 2030

Strategický cíl

Polytechnické vzdělávání

SC C) Krnovsko chytré

Digitální stát, výroba a služby

SC D) Krnovsko přívětivé

SC A) Krnovsko silné
Chytré investice
SC B) Krnovsko užitečné

Mobilita a stavební prostředí

SC D) Krnovsko přívětivé

Chytrý marketing

SC D) Krnovsko užitečné
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Stručný popis
návaznosti
podpora získávání
potřebných inovativních
kompetencí žáků a
studentů
podpora zajištění
kvalitních služeb a
infrastruktury (včetně
digitálních technologií)
pro obyvatelstvo
podpora inovativních
přístupů ve všech
sférách ekonomiky
zvýšení
konkurenceschopnosti
zemědělských
podnikatelů
podpora energeticky
úsporných řešení
infrastruktury v území
podpora zvýšení
marketingu místních
producentů

