
Z á p i s 
z 40. jednání projektového týmu „Národní síť VTP v ČR“, konaného dne 24. 9. 2013 

v kanceláři 336, Novotného lávka 5, Praha 1 

___________________________________________________________________________ 

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

Přizvána: I. Němečková 

 

Program jednání 

1. Kontrola plnění závěrů 39. PT 7. 6. 2013  

2. Stav NS VTP v ČR; dokončované projekty v rámci programu Prosperita (například VTP 

SVÚM Čelákovice 12. 9. 2013) 

3. Různé 

   

 Jednání řídil vedoucí projektového týmu P. Švejda.  

 

Dohodnuté závěry: 

k bodu 1 

- závěry projektového týmu jsou splněny nebo průběžně plněny 

 

- z celkového nákladu 3000 výtisků s CD ROM publikace VTP v ČR měla dle schváleného 

rozdělovníku SVTP ČR k dispozici 700 (k dnešnímu dni předáno 412 publikací a 438 CD 

ROM), členové výboru SVTP ČR předají zástupcům připravovaných VTP v krajích  

 

k bodu 2 

- k dnešnímu dni tvoří NS VTP v ČR, dle údajů v elektronickém katalogu VTP SVTP ČR, 13 

akreditovaných VTP, 32 dalších provozovaných a 7 připravovaných VTP (dle elektronického 

katalogu VTP SVTP ČR; počet připravovaných VTP je postupně upřesňován) 

* vyžádat informaci o průběhu schválených projektů VTP v rámci OP Prosperita 2  

 

- jsou průběžně dokončovány projekty v rámci programu Prosperita (například VTP SVÚM 

Čelákovice 12. 9. 2013) 

 

k bodu 3 

- probíhá příprava RIS3 krajů ČR a RIS3 ČR; využít poznatky regionálních skupin SVTP ČR 

(např. jednání v Brně 30. 8. 2013) při přípravě uvedených materiálů – zahrnout VTP do 

inovační infrastruktury krajů a inovační infrastruktury ČR  

 

- doporučená struktura programu jednání regionální skupiny SVTP ČR + pozvaní hosté: 

* představení VTP, ve kterém se jednání uskuteční; informace o stavu provozovaných a 

připravovaných VTP v kraji – doporučení pro RIS3 kraje; informace o projektu SPINNET; 

různé (jednání regionální skupiny uskutečnit jako regionální workshop projektu SPINNET 

s povinnou publicitou ve všech krajích ČR – přizvat, kromě zástupců VTP, zástupce VŠ a 

dalších pracovišť VaV, kraje, krajského města, podnikatelů, komor, …) 

 

- další, 41. jednání projektového týmu NS VTP v ČR se uskuteční 10. 12. 2013 (pozvánku 

rozeslat do 29. 11. 2013) 

         Z: P. Švejda 

V Praze dne 24. 9. 2013    

Zapsali: P. Švejda, I. Němečková 


