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SPINNET 
SPolupráce, INovace, NETworking  

vědeckotechnických parků a vysokých škol 

 

Zařazení portálu v rámci projektu SPINNET 
 

• Klíčová aktivita: 05 Partnerství s aplikační sférou a portál 
spoluprace.org 

• Realizátor portálu: CzechInvest 

• Cíl: Posílení spolupráce mezi akademickou sférou, zástupci 
 VTP a aplikační sférou 

  Vytvoření platformy pro výstupy projektu SPINNET  

Rozvoj již existujícího portálu spoluprace.org 
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SPINNET 
SPolupráce, INovace, NETworking  

vědeckotechnických parků a vysokých škol 
 

Aktuální stav 
 

• Vyhlášení výběrového řízení „Rozvoj a provoz portálu 
www.spoluprace.org 

  

• Harmonogram plnění 

 - Ukončení příjmu nabídek    12. 2. 2013 

 - Vyhlášení vítěze            do 21. 2. 2013 

 - Termín spuštění testovací verze portálu  T + 60 dní 

 - Termín spuštění ostré verze portálu  T + 100 dní 
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SPINNET 
SPolupráce, INovace, NETworking  

vědeckotechnických parků a vysokých škol 

Představení portálu  
 

Cílová skupina (registrovaný subjekty): 

• Vysoké školy, VVI 

• Instituce podpory inovačního podnikání (primárně VTP, CTT, 
klastry) 

• Podnikatelské subjekty 

• Studenti VŠ 

 

Dvě jazykové mutace – česká a anglická 
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SPINNET 
SPolupráce, INovace, NETworking  

vědeckotechnických parků a vysokých škol 

Obsah portálu 
 

• Databáze subjektů – prezentace a registrace subjektů 

• Databáze možností spolupráce – vkládání a vyhledávání 

jednotlivých možností spolupráce 

--------------------------------------------------------------------------------- 

• Informace k projektu SPINNET 

• Podpora spolupráce – příklady z praxe, dokumenty týkající se 
spolupráce, příručky, programy zaměřené na spolupráci  

• Kalendář akcí / Aktuality 

• … 
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SPINNET 
SPolupráce, INovace, NETworking  
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Databáze možností spolupráce 
 

• Klíčová prvek celého portálu – nabídka x poptávka 

• Vkládání spolupráce  

– ruční vkládání pouze registrovaným subjektem 

– napojení portálu na schválené databáze VŠ 

• Filtry dle regionů, oborů, forem spolupráce … 

• Příklady forem spolupráce 

– studentské práce, stáže a praxe studentů, sdílení infrastruktury 
pro VaV, komercionalizace výsledků výzkumu, zakázkový 
výzkum, inovační projekty studentů … 
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SPINNET 
SPolupráce, INovace, NETworking  

vědeckotechnických parků a vysokých škol 

Rozpočet 
 

• Do 31. 8. 2014 financováno z projektu SPINNET 

– Rozvoj portálu   273 500 Kč (226 000 Kč bez DPH) 

– Provoz a správa portálu 15 000 Kč/měsíc (12 400 Kč bez DPH) 
 

• Do 31. 8. 2019 – podmínka udržitelnosti projektu 5 let - 

financováno z vlastních zdrojů CI (744 000 Kč)  

– Provoz a správa portálu 15 000 Kč/měsíc (12 400 Kč bez DPH) 
 

  předpokládaná hodnota zakázky 1 193 200 Kč bez DPH 
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Děkuji Vám za pozornost 

 

 

Ing. Blanka Sawkins 

 

Agentura pro podporu podnikání a investic 

CzechInvest 

 

blanka.sawkins@czechinvest.org 

www.czechinvest.org 

www.svtp.cz 
 


