
Hlavní úkoly SVTP ČR na rok 2018 
 

 

* Projekt Národní síť VTP v ČR - elektronický katalog VTP SVTP ČR (akreditované, další 

provozované a připravované VTP v ČR); stanovení ukazatelů pro Národní síť (počet VTP na 

počet obyvatel, počet inovačních firem umístěných ve VTP v ČR, ekonomické přínosy 

činnosti stávajících a připravovaných VTP, počet inovačních produktů přihlášených do 

soutěže o Cenu Inovace roku 2018 – bude vyhodnoceno po krajích ČR, aj.) 

 

* Projekt SPINNET v rámci OPVK (žadatel SVTP ČR, 12 partnerů, příprava 4. monitorovací 

zprávy za období 09/2017 – 08/2018, udržitelnost do 08/2019); příprava projektů v rámci 

operačních programů OP VVV, OP PIK, OP PPR, …. 

 

* Projekt OKO SVTP ČR, LE 15014 v rámci programu EUPRO II (žadatel SVTP ČR, doba 

řešení 10/2015 – 12/2017) – závěrečná oponentura v 01/2018; připraven a podán projekt 

v rámci programu Inter-Inform na období 2018-2021  

 

* Spolupráce s Poslaneckou sněmovnou a Senátem Parlamentu ČR v oblasti přípravy a 

provozování VTP v ČR jako nástroje hospodářského růstu 

 

* Akreditace VTP v ČR  - vnitřní audit s využitím údajů v elektronickém katalogu VTP SVTP 

ČR (kontrola plnění podmínek akreditace) – průběžná 14. etapa akreditace s platností od 1. 1. 

2018 do 31. 12. 2019; kontrola plnění akreditačních podmínek, průběžná akreditace (na 

základě údajů v elektronickém katalogu VTP SVTP ČR a zaslané písemné žádosti o 

akreditaci)  

 

* Činnost regionálních skupin SVTP ČR (vyhodnotit po krajích ČR) 

 

* Rozvoj mezinárodní spolupráce SVTP ČR 

   multilaterální spolupráce  

- v rámci SPICE, IASP (aktualizace dat o akreditovaných VTP v ČR) 

a EBN 

   bilaterální spolupráce 

- národní asociace VTP v SRN, Francii, Velké Británii, Rakousku, Itálii, Polsku, 

Slovensku, Srbsku, Ruské federaci, ČLR, Švýcarsku, Skandinávii a dalších zemí 

   elektronické propojení s mezinárodními partnery SVTP ČR 

 

* Podíl na realizaci programu AIP ČR, z.s. INOVACE XXI, zejména 

- systém inovačního podnikání v ČR (www.aipcr.cz) – úloha Národní sítě VTP 

v inovační infrastruktuře ČR 

- mezinárodní spolupráce (TII, ICC, ICSTI) – agenda VTP v činnosti těchto organizací 

- účast VTP a inovačních firem v nich umístěných v programu EUREKA a Eurostars a 

v dalších programech 

- příprava odborníků pro oblast inovačního podnikání – s využitím publikací 

Vědeckotechnické parky v ČR, Inovační podnikání aj.; VTP jako nástroj inovačního 

procesu 

 

* Ve spolupráci s MPO a API vytvářet podmínky pro úspěšné ukončení stávajících 

schválených projektů v rámci programu Služby infrastruktury, vytvářet podmínky pro 

přípravu a realizaci projektů VTP v rámci operačních programů  

http://www.aipcr.cz/


 

* Prezentace SVTP ČR, VTP a inovačních firem v nich umístěných v rámci INOVACE 2018, 

Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR (4. - 7. 12. 2018), (25. mezinárodní sympozium, 25. 

mezinárodní veletrh, 23. ročník soutěže o Cenu Inovace roku 2018) 

 

* Přihlásit inovační produkty inovačních firem umístěných ve VTP do soutěže o Cenu 

Inovace roku 2018 do 31. 10. 2018 

 

* Prezentace SVTP ČR na tuzemských a zahraničních konferencích a veletrzích 2018 

 

* Prezentace SVTP ČR a VTP a inovačních firem, v nich umístěných, v rámci 

Technologického profil ČR, vztahy k dalším typům účelových zařízení – platformy, klastry, 

výzkumná centra aj.  

 

* Porada ředitelů VTP v ČR ve dnech 7. – 8. 6. 2018 v Brně 

 

* Příprava a realizace nových projektů SVTP ČR na období od roku 2018 (mezinárodní 

spolupráce SVTP ČR; příprava odborníků pro oblast inovačního podnikání, aj.) 

 

* Poradenská činnost členům SVTP ČR v sekretariátu SVTP ČR 

 

 

 

V průběhu roku 2018 uskutečnit 4 jednání výboru SVTP ČR, 4 jednání projektového týmu 

Národní síť VTP v ČR a 4 jednání komise pro akreditaci VTP v ČR. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Schválilo 110. jednání výboru SVTP ČR dne 19. 9. 2017         

 


