
Z á p i s 

ze 100. jednání výboru Společnosti vědeckotechnických parků ČR, z.s., konaného dne  

 18. 3. 2015 v zasedací místnosti č. 414, Novotného lávka 5, Praha 1  

___________________________________________________________________________ 

 

Přítomni:  P. Švejda, J. Bartoš, J. Burčík, M. Ganik, J. Herinek, V. Hřiba, J. Klementová,  

J. Lakomý, R. Michalec, J. Michková  

  

Omluveni: P. Antošová, P. Janák, P. Konečný, J. Rakušan 

 

Přizváni: I. Němečková 

 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění závěrů 99. výboru 9. 12. 2014 

2. Plnění závěrů XXV. valné hromady 11. 2. 2015 

3. Informace z regionů (zasílat J. Lakomému k umístění na web – průběžně) 

4. Příprava porady ředitelů VTP v ČR, České Budějovice, 4. – 5. 6. 2015 

5. Příprava projektů SVTP ČR; projekt SPINNET – udržitelnost projektu 

6. Různé 

 

Jednání řídil prezident SVTP ČR, z.s. P. Švejda.  

 

Dohodnuté závěry 

 

k bodu 1         
- zasílat informace o inovačních firmách, které dosáhly inovační zralosti a opustily VTP 

(umísťovat tyto informace na www.svtp.cz) 

        T: průběžně 

        Z: členové výboru SVTP ČR, z.s. 

        v součinnosti s řediteli VTP 

 

- informace o VTP v ČR uveřejňovat v ip tt (termíny dle uzávěrek jednotlivých čísel) 

 

- zajišťovat průběžnou 12. etapu akreditace VTP v ČR dle schválených podmínek 

 

- uskutečňovat jednání regionálních sekcí SVTP ČR, z.s. (vazba na krajské přílohy RIS3 ČR) 

Z: členové výboru SVTP ČR, z.s. 

 

- RVVI na svém 301. zasedání 30. 1. 2015 schválila zařazení SVTP ČR, z.s. mezi výzkumné 

organizace 

  

- ostatní úkoly jsou splněny nebo průběžně plněny 

 

 

k bodu 2 

 

- SVTP ČR, z.s. zapsána do spolkového rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl 

L, vložka 922  

 * umístit schválené stanovy na www.svtp.cz, doplnit „z.s.“ v názvu na všech místech  

        T: ihned 

http://www.svtp.cz/


        Z: J. Lakomý 

 

- připravit diplom SVTP ČR, z.s. za dlouholetou spolupráci při příležitosti 25 let činnosti; 

předat na mezinárodní poradě ředitelů v Českých Budějovicích 

        T: 4. 6. 2015  

        Z: P. Švejda, I. Němečková 

 * zaslat návrhy na oceněné (jméno, příjmení, e-mail) 

        T: 30. 4. 2015  

Z: členové výboru SVTP ČR, z.s. 

 

- ostatní úkoly jsou splněny nebo průběžně plněny 

 

 

k bodu 3 

 

- členové výboru SVTP ČR, z.s. vzali na vědomí informace z těchto regionů: kraje 

Středočeský, Jihočeský, Ústecký, Jihomoravský, Praha 

* navázání výzkumné spolupráce se zahraničními subjekty (J. Burčík) 

* projednat zařazení Technologického centra Písek s.r.o. (www.tcpisek.cz) do elektronického 

katalogu VTP SVTP ČR, z.s. (J. Lakomý) 

 

- mailem zaslané informace: 

* dokončovací etapa projektu Technopark Kralupy (A. Soukup, VŠCHT v Praze) 

 

- zasílat informace o činnosti v regionech J. Lakomému (lakomy@svtp.cz), který je umístí na 

www.svtp.cz; 

        T: průběžně   

        Z: členové výboru SVTP ČR, z.s. 

 

k bodu 4 

 

- členové výboru SVTP ČR, z.s. vzali na vědomí informaci P. Švejdy o přípravě mezinárodní 

porady ředitelů VTP, České Budějovice 

* termín 4. – 5. 6. 2015  

* po konzultaci s F. Mlčákem a L. Chrobočkovou (JVTP, a.s.) schválen program porady 

* zajištění přednášejících z MPO (P. Porák) a CI (P. Kolář), přizvat rektora JČU, zástupce KÚ 

a statutárního města Č.B. a další hosty; zajistit program, technické zázemí 

               Z: F. Mlčák, P. Švejda, I. Němečková 

* pozvánky rozeslat do 27. 3. 2015  

        Z: P. Švejda, I. Němečková 

 

 

k bodu 5 

 

- členové výboru SVTP ČR, z.s. vzali na vědomí informaci P. Švejdy o připraveném a 

podaném projektu (9. 3. 2015) v rámci programu EUPRO II „Oborová kontaktní organizace 

SVTP ČR – zapojení Národní sítě vědeckotechnických parků v ČR do mezinárodní 

spolupráce ve VaV a v bilaterálních aktivitách“; projekt podán v souvislosti se zařazením 

SVTP ČR, z.s. mezi VO 

* termín řešení 10/2015 – 12/2017  

http://www.tcpisek.cz/
mailto:lakomy@svtp.cz
http://www.svtp.cz/


* vyhlášení výsledků 17. 8. 2015 

  

- ustavit projektový tým SVTP ČR, z.s. k přípravě projektů SVTP ČR, z.s. v rámci programů 

VaVaI a strukturálních fondů EU; zapojit SVTP ČR, z.s. jako VO do připravovaných projektů 

jednotlivých VTP v ČR  

* podat průběžnou informaci o dosažených výsledcích mezinárodní poradě ředitelů VTP 

v Českých Budějovicích, informovat 101. jednání výboru  

        T: 4. – 5. 6. 2015 

        Z: P. Švejda 

 

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

* udržitelnost projektu do 08/2019 

* dne 3. 3. 2015 rozeslány formuláře k vyplnění uskutečněných aktivit za 09/2014 – 02/2015 

a plánovaných aktivit 03 – 08/2015, pokyn SPINNET 8/03032015  

* informovat 23. 4. 2015 Českou konferenci rektorů o výsledcích projektu SPINNET a 

projektových aktivitách v rámci udržitelnosti tohoto projektu do 08/2019; jednání v Brně 

v péči Mendelovy univerzity  

* formuláře k vyplnění uskutečněných aktivit za 03 – 08/2015 rozeslat do konce 31. 7. 2015, 

vyplněné předat SVTP ČR, z.s. do 7. 9. 2015    

* odevzdat 1. monitorovací zprávu udržitelnosti dle stavu k 31. 8. 2015 do 30. 9. 2015  

     

 

k bodu 6 

 

- členové výboru SVTP ČR, z.s. vzali na vědomí informace P. Švejdy:  

* připravit pro MPO a CzechInvest návrh specifikace podporované aktivity „Poskytování 

služeb inovačním firmám ve VTP“ dle jednání Pracovní skupiny programu OP PIK Služby 

infrastruktury (inovační firmy do 3 let, de minimis, forma podpory – služby, mzdy) 

 + zaslat návrh podporovaných služeb (svejda@svtp.cz) 

        T: 31. 3. 2015  

        Z: členové výboru SVTP ČR, z.s. 

+ projednat návrh v projektovém týmu NS VTP v ČR (14. 4. 2015); konzultovat návrh 

s MPO a CzechInvest (15. 5. 2015), odsouhlasit návrh na mezinárodní poradě ředitelů 

VTP (4. – 5. 6. 2015) 

        Z: P. Švejda   

* projekt INTERREG EUROPE  - Project proposal Province of Noord-Brabant – možná 

spolupráce s Holandskem; zapojení SVTP ČR, z.s. do projektu (informace zaslány mailem 28. 

1. 2015) 

* seminář „Vědeckotechnické parky v ČR“, 25. 3. 2015, Rozvojové projekty Praha, a.s. 

* ve dnech 21. – 23. 4. 2015 se uskuteční v Praze 14. mezinárodní veletrh strojírenských 

technologií FOR INDUSTRY; AIP ČR, z.s. je mediálním partnerem (www.pvaexpo.cz) 

* dne 23. 4. 2015 se v Brně uskuteční v rámci Stavebních veletrhů 2015 seminář Inovace a 

technologie v rozvoji regionů; AIP ČR, z.s. a ČARA jsou garanty semináře (informace v ip tt 

1/2015, str. 2 obálky, na www.aipcr.cz) 

* ve dnech 17. – 18. 6. 2015 se v Praze uskuteční akce na podporu českého exportu inovací 

Festival Exportu CZ 2015; pořadatelem je CzechInno, z.s.p.o., AIP ČR, z.s. je hlavním 

partnerem (informace v ip tt 1/2015, str. 3 obálky, na www.czechinno.cz) 

* dne 9. 9. 2015 se uskuteční seminář Inovační potenciál ČR (informace bude uveřejněna v ip 

tt 2/2015 a na www.aipcr.cz od 23. 6. 2015)   

* jsou vyhlašovány a schvalovány inovační vouchery v krajích ČR 

http://www.pvaexpo.cz/
http://www.aipcr.cz/
http://www.czechinno.cz/
http://www.aipcr.cz/


* probíhají závěrečná oponentní řízení projektů v rámci programu TIP MPO 

* světový den vynálezců, 26. 4. 2015 (www.upv.cz)  

* příprava programu TRIO MPO (300 mil. Kč na rok 2016) 

* proof of concept – jak je řešeno komplexně mezi OP VVV a OP PIK 

* předání vizitek – V. Hřiba, J. Lakomý (á 100 ks) 

 

 

 

 

- další, 101. výbor SVTP ČR, z.s. se uskuteční 5. 6. 2015 od 8 hodin v hotelu Savoy, České 

Budějovice (pozvánky rozeslat do 22. 5. 2015)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v Praze dne 18. 3. 2015 

Zapsali: P. Švejda, I. Němečková    

 

http://www.upv.cz/

