
Hlavní úkoly SVTP ČR, z.s. na rok 2023 
 

 

* Projekt Národní síť VTP v ČR - elektronický katalog VTP (aktualizace informací o 

akreditovaných a dalších provozovaných VTP v ČR na https://www.svtp.cz/katalog/); 

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 2023 – bude 

vyhodnoceno po krajích ČR, aj.); součinnost s HUBy a klastry  

 

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

průběžná 16. etapa akreditace s platností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025 (tříleté období; 

s možností odnětí akreditace při neplnění kritérií); kontrola plnění akreditačních podmínek, 

průběžná akreditace (na základě údajů v elektronickém katalogu VTP a zaslané písemné 

žádosti o akreditaci) 

 

* Činnost regionálních skupin SVTP ČR, z.s. (vyhodnotit po krajích ČR; informace zasílat 

k umístění na www.svtp.cz, Zprávy z regionů) 

 

* Rozvoj bilaterální a multilaterální mezinárodní spolupráce SVTP ČR, z.s. dle 

https://www.svtp.cz/partneri/, Zahraniční partneři; využití eKatalogu VTP  

 

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

- Systém inovačního podnikání v ČR, úloha Národní sítě VTP v inovační 

infrastruktuře ČR 

- mezinárodní spolupráce – agenda VTP 

- příprava odborníků pro oblast inovačního podnikání – s využitím dosud vydaných 

publikací a časopisu ip tt (XXXI. ročník v roce 2023) 

 

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

schválených projektů v rámci programu Služby infrastruktury, OP TAK a Národního plánu 

obnovy, vytvářet podmínky pro přípravu a realizaci projektů VTP v rámci dalších operačních 

programů 2021+ 

 

* Prezentace SVTP ČR, z.s., VTP a inovačních firem v nich umístěných v rámci INOVACE 

2023, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR (5. - 8. 12. 2023), (30. mezinárodní 

sympozium, 30. mezinárodní veletrh, 28. ročník soutěže o Cenu Inovace roku 2023) 

 

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

Inovace roku 2023 do 31. 10. 2023 

 

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

Technologického profilu ČR, vztahy k dalším typům účelových zařízení dle databáze TP ČR 

na 

http://www.techprofil.cz/find.asp?action=SubjectsByType&ID=6&SearchBy=V%ECdeckote

chnick%E9+parky  

 

* SVTP ČR, z.s. je jedním z hlavních partnerů akcí pořádaných sdružením CzechInno, 

www.czechinno.cz  
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* Plnění úkolů SVTP ČR, z.s. v rámci Hubu pro digitální inovace (Hub for Digital 

Innovations, akronym: H4DI), smluvní strany jsou CzechInno, z.s.p.o., TC AV ČR, ELA a 

SVTP ČR, z.s. 

 

* Porada ředitelů VTP v ČR dne 8. 6. 2023 ve VTP SVÚM Čelákovice 

 

* Příprava a realizace nových projektů SVTP ČR, z.s. na období od roku 2023 (mezinárodní 

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

 

* Poradenská činnost členům SVTP ČR, z.s. v rámci virtuální kanceláře Na Perštýně 342/1, 

110 00 Praha 1 

 

 

 

V průběhu roku 2023 uskutečnit 4 jednání výboru SVTP ČR, z.s., 4 jednání projektového 

týmu Národní síť VTP v ČR a 4 jednání komise pro akreditaci VTP v ČR (dohodnutá jednání 

uskutečnit elektronicky). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 13. 9. 2022  

Předkládá: P. Švejda 

       prezident SVTP ČR, z.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


