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Informace z regionu včetně spolupráce ČR x PL 

 

1. Informace z regionu 

Zásadní informací prvního pololetí 2011 je rozšíření Vědecko-technologického parku Ostrava, a.s.. 

Velmi podstatnou informací je dále zahájení stavby nové elektro fakulty při Vysoké škole báňské-

Technické univerzita Ostrava.  

 

2. Informace o VTP Ostrava, a.s. 

V současné době VTPO disponuje cca 5 617 m2 pronajímatelné plochy, což je o 180 m2 více než před 

zhruba měsícem. Vědecko-technologický park Ostrava (VTPO) se rozrostl o 180 m2 nových 

kancelářských prostor a v plánu je i další jeho rozšiřování. Nové prostory vznikly díky rekonstrukci 

dosud nevyužívaných půdních prostor v sekci C budovy Piano. Práce se podařilo dokončit 

s dvouměsíčním předstihem a slavnostní otevření nových prostor proběhlo v úterý 24. května za 

přítomnosti primátora města Ostravy a dalších významných hostí.  

Kapacita VTPO je dlouhodobě naplněná a nové půdní prostory tak znamenají šanci pro další 
inovační firmy. Příchod nových firem přispěje k plnění jednoho ze strategických cílů VTPO, 
umožnit rozvoj malých a středních společností v oblasti inovací a přispět tak k tvorbě 
pracovních příležitostí pro absolventy a studenty Moravskoslezského kraje. Nové prostory 
jsou určeny firmám Technologického inkubátoru, tedy firmám, které přichází s novým 
projektem s vysokým inovačním potenciálem, mají úzkou vazbu na univerzitu, vytváří nová, 
vysoce kvalifikovaná pracovní místa. 
Celý projekt rekonstrukce půdních prostor byl spolufinancován z Operačního programu 
podnikání a inovace – Prosperita dotací ve výši 8 249 tis. Kč. Investor, statutární město 
Ostrava, profinancoval projekt v celkové výši 13 037 tis. Kč. Součástí projektu bylo i zvýšení 
komfortu užívání kanceláří stávajících nájemců instalací klimatizačních jednotek ve dvou 
patrech. 
Tento úspěšný projekt je předzvěstí budoucího fyzického rozvoje VTPO. Ve spolupráci se 
statutárním městem Ostrava byl zpracován a schválen projekt výstavby dvou nových 
multifunkčních budov v celkové hodnotě 504 mil Kč. Projekt bude spolufinancován dotací 
z OPPI – Prosperita ve výši 300 000 tis. Kč. VTPO realizací tohoto projektu zdvojnásobí svou 
rozlohu. Vznikne 5 298 m2 pronajímatelné plochy, umožňující co nejlépe splnit individuální 
požadavky budoucích nájemců na prostory: systém mobilních příček (adaptabilita prostor od 
25 m2 až do typu open office), testovací místnosti splňující technologické požadavky na 
laboratorní provoz přístrojů, jednací místnosti, přednáškový sál pro 120 osob, bezpečnostní 
systémy, vyhrazená garážová a parkovací stání. Předpokládaný počet pracovních míst, které 
budou v zasídlených firmách, je cca 460. V nových objektech bude VTPO provozovat Idea 
Inkubátor i Technologický inkubátor – cílovými skupinami jsou jednak nově vznikající firmy 
s inovačním potenciálem, firmy již existující na trhu s novým inovativním projektem a v rámci 
Idea inkubátoru studenti nebo absolventi univerzit (slouží pro ověřovací fázi komerční 
realizovatelnosti projektů studentských kolektivů). Budovy poskytnou prostor pro vývojové 
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týmy a technologická centra společností v oblastech progresivních technologií, SW, IT 
technologií, vývoj měřící a zkušební techniky, elektrotechnologií, biotechnologií, 
alternativních energetických zdrojů apod. 
 

3. Spolupráce ČR a PL 

V únoru 2011 byla podepsána Dohoda o spolupráci mezi těmito zeměmi. Předmětem je vymezení 

základních oblastí spolupráce při přípravě, zakládání a dalším rozvoji vědeckotechnických parků 

v České republice a Polsku. 
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