SVTP

Společnost vědeckotechnických parků ČR, z.s.
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1

a

Technopark Kralupy nad Vltavou
__________________________________________________________________________________________

Vás srdečně zvou na poradu ředitelů vědeckotechnických parků v ČR.
Uskuteční se v souladu s plánem činnosti SVTP ČR, z.s. na rok 2019 v objektu Technoparku
Kralupy Vysoké školy chemicko – technologické v Praze, Žižkova 7, Kralupy nad Vltavou

dne 6. června 2019
s tímto programem:
- Sraz účastníků v Technoparku (malé občerstvení)

9.30

10.00 – 13.00 - Porada ředitelů – (řídí P. Švejda)
- informace o Technoparku (M. Petrák)
- kontrola plnění závěrů porady ředitelů VTP v Brně, 2018 (P. Švejda)
- národní síť VTP v ČR, elektronický katalog
- předání akreditačních osvědčení v rámci 14. průběžné etapy akreditace
- projekt SPINNET (č. CZ.1.07/2.4.00/17.0094, udržitelnost projektu, aktuální
informace)

-

-

INOVACE 2019, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, 3. – 6. 12. 2019;
prezentace SVTP ČR, z.s., VTP a inovačních firem umístěných ve VTP;
přihlášky do 24. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2019
aktuální informace k programu OP PIK (P. Porák, P. Kolář)

13.00 – 14.00 – oběd
14.00 – 15.00 – prohlídka Technoparku

___________________________________________________________________________

15.00 – Výbor SVTP ČR, z.s. (veřejné jednání)
16.00 - Projektový tým NS VTP v ČR a komise pro akreditaci VTP v ČR (veřejné jednání)

17.00

-

ukončení porady

Dopravu si hradí účastníci sami.
Poradu připravuje SVTP ČR, z.s. v součinnosti s Technoparkem Kralupy nad Vltavou,
případné dotazy k místu konání zodpoví: Milan Petrák; M: 736 506 276;
E: petrakm@vscht.cz

Věříme, že Vám poznatky, získané v průběhu porady, pomohou k dalšímu zkvalitnění
činnosti Vašeho VTP a těšíme se na setkání s Vámi.

Svoji účast potvrďte na: nemeckova@svtp.cz do 24. 5. 2019.

Se srdečným pozdravem

Milan Petrák, v. r.
ředitel Technoparku Kralupy nad Vltavou

Pavel Švejda, v. r.
prezident SVTP ČR, z.s.

Ředitelům akreditovaných a dalších provozovaných VTP v ČR a hostům

___________________________________________________________________________

Jak se do Technoparku Kralupy nad Vltavou dostanete?
AUTEM
Souřadnice GPS: 50°14'28.793"N, 14°18'43.325"E
VLAKEM
Z Prahy hl. nádraží, Masarykova nádraží, nádraží Holešovice nebo zastávky Podbaba (na
konečné tramvaje Podbaba se jde vpravo za čerpací stanici Robin Oil na nástupiště ČD)
odjíždějí vlaky směrem Kralupy nad Vltavou. Cesta trvá zhruba 25 minut. Z nádraží Kralupy
nad Vltavou doleva a po cca 50 metrech pak doprava po Žižkově ulici směrem
na Komenského náměstí. Technopark se nachází na levé straně.
AUTOBUSEM
Z Prahy – Kobylisy, ze stanice metra “C“ odjíždí každou hodinu autobus č. 370 do Kralup
nad Vltavou. Cesta trvá zhruba 50 minut. Výstup na stanici Kralupy nad Vltavou – Městský
úřad a jste přímo vedle Technoparku. Stačí obejít budovu k hlavnímu vchodu.
Více na:
https://www.technopark-kralupy.cz/kontakty

___________________________________________________________________________

