
 
 
 

Projekt SPINNET cílí i na studenty UTB ve Zlíně 

Ve Zlíně, 15. listopadu 2011 

Technologické inovační centrum s.r.o. představilo na workshopu pro studenty Univerzity T. Bati ve 

Zlíně aktivity projektu SPINNET (SPolupráce INovace NETworking vědeckotechnických parků a 

vysokých škol). „Na tomto workshopu jsme studentům nabídli možnost poskytování bezplatné 

konzultační podpory k přípravě podnikatelských záměrů a také možnost získat dlouhodobou stáž ve 

vědeckotechnických parcích k prohloubení svých praktických dovedností. V současné době taktéž 

probíhá analýza a identifikace studentů na Univerzitě T. Bati ve Zlíně, kteří mají podnikatelského 

ducha a kteří mají potenciál utvořit společné týmy a čerpat konzultační podporu,“ řekl mentor stáží a 

konzultant pro projekt SPINNET Daniel Vaněk z Technologického inovačního centra. Cílové skupině 

byly podány také informace o možnosti absolvování kratší stáže formou stínování manažerů 

v zapojených firmách k získání manažerských dovedností nebo možnost zapojit se do soutěže o 

nejlepší podnikatelský záměr a získat tak zpětnou vazbu ke svým projektům a možnost soutěžit o 

atraktivní ceny. 

V rámci workshopu byly také akademickými pracovníky Univerzity T. Bati ve Zlíně představeny 

špičkové regionální pracoviště. Obsahem prezentace bylo představení tří významných projektů na 

Fakultě aplikované informatiky, které se dotýkají možností výzkumu ve spolupráci s podniky, 

případně možnosti zúročení získaných zkušeností v podobě založení vlastní firmy a pomoci v začátku 

podnikání. V oblasti výzkumných projektů byl představen projekt regionálního výzkumného centra 

CEBIA-Tech, který si mimo jiné klade za cíl vytvořit nové pracovní příležitosti pro absolventy VŠ, 

zejména pak úspěšné absolventy doktorských studijních programů. Druhým prezentovaným 

projektem byl nově budovaný Vědecko-technický park ICT. Park poskytuje zvýhodněné zázemí pro 

firmy a zaměstnance FAI s těmito firmami spolupracující. Součástí parku bude také podnikatelský 

inkubátor a centrum pro transfer technologií.  

Projekt SPINNET realizuje Společnost vědeckotechnických parků ČR, Technologické inovační centrum 

s.r.o. je jedním z partnerů tohoto projektu. Projekt SPINNET je realizován v rámci Operačního 

programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Více informací o projektu na www.svtp.cz.  
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