
Z á p i s 
ze 48. jednání projektového týmu „Národní síť VTP v ČR“, konaného dne 22. 9. 2015 

v místnosti č. 336, Novotného lávka 5, Praha 1 

___________________________________________________________________________ 

 

Přítomni: P. Švejda, V. Hřiba, J. Lakomý 

Omluven: P. Janák 

 

Přizvána: I. Němečková 

 

Program jednání 

1. Kontrola plnění závěrů 47. PT 5. 6. 2015  

2. Stav NS VTP v ČR – elektronický katalog VTP SVTP ČR, z.s. 

3. Zabezpečení projektu „OKO SVTP ČR“ v rámci EUPRO II 

4. Různé 

   

 Jednání řídil vedoucí projektového týmu P. Švejda.  

 

Dohodnuté závěry: 

 

k bodu 1 

- stále nejsou dostatečně aktualizovány údaje v elektronickém katalogu VTP SVTP ČR, z.s.; 

upozornit na jednání výboru  

 

- závěry projektového týmu jsou splněny nebo průběžně plněny 

 

k bodu 2 

 

- k dnešnímu dni tvoří NS VTP v ČR, dle údajů v elektronickém katalogu VTP SVTP ČR, z.s. 

12 akreditovaných VTP, 32 dalších provozovaných a 7 připravovaných VTP (počet 

připravovaných VTP je postupně upřesňován) 

 

- jsou dokončovány projekty v rámci programu Prosperita II, např. dokončované projekty 

v Dobříši, Písku a u Ústí nad Labem 

 

k bodu 3 

- členové výboru SVTP ČR, z.s. vzali na vědomí informace P. Švejdy o podání projektu 

„Oborová kontaktní organizace SVTP ČR – zapojení národní sítě vědeckotechnických parků 

v ČR do mezinárodní spolupráce ve VaV a v bilaterálních aktivitách“ v rámci výzvy 

programu EUPRO II   

Náš projekt byl vybrán k podpoře – viz http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vysledky-

verejne-souteze-ve-vyzkumu-vyvoji-a-inovacich-ves15-1.   

Termín řešení: 10/2015 – 12/2017 

Navržené výsledky projektu: 

- Aktualizace údajů v elektronickém katalogu doplněná o mezinárodní spolupráci ve 

VaV 

- Prezentace na tuzemských a zahraničních akcích 

- Dokumentace do databází mezinárodních organizací VTP 

- Uveřejňování informací o výsledcích projektu 

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vysledky-verejne-souteze-ve-vyzkumu-vyvoji-a-inovacich-ves15-1
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vysledky-verejne-souteze-ve-vyzkumu-vyvoji-a-inovacich-ves15-1


 

- po následných krocích s MŠMT informovat členy výboru 

        T: dle rozhodnutí MŠMT 

        Z: P. Švejda 

 

- řešení projektu napomůže k zapojení Národní sítě VTP v ČR do evropského výzkumného 

prostoru 

 

 

k bodu 4 

- je dokončována příprava programu Služby infrastruktury, zajišťována součinnost SVTP ČR, 

z.s. s MPO; předpoklad vyhlášení tohoto programu ze strany MPO na podzim 2015 

              

                   Z: P. Švejda, I. Němečková 

 

- probíhá příprava programu Inovační vouchery, jsou upřesňovány možnosti jednotlivých 

členů Národní sítě VTP v ČR při zabezpečování úkolů v rámci tohoto programu; předpoklad 

vyhlášení tohoto programu ze strany MPO v průběhu 1. pololetí 2016 

 

 

 

- další, 49. jednání projektového týmu NS VTP v ČR se uskuteční 8. 12. 2015 (pozvánku 

rozeslat do 30. 11. 2015) 

 * zařadit „Metodiku předané hodnoty“ 

         Z: P. Švejda 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 22. 9. 2015    

Zapsali: P. Švejda, I. Němečková 


