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           SVTP, z.s.                              

   

Mezinárodní porada ředitelů vědeckotechnických parků 
 

Ve dnech 9 - 10. června 2016 se Podnikatelském inkubátoru Kunovice - Panský dvůr, s.r.o., 

Panská 25, Kunovice, uskutečnila 26. mezinárodní porada ředitelů vědeckotechnických parků 

v ČR. 

 Mezinárodní poradu řídil P. Švejda. Zúčastnili se jí zástupci 24 provozovaných VTP 

v ČR, zástupci připravovaných VTP v ČR, Agentury pro podnikání a inovace a hosté. 

Omluveni byli zástupci MPO. Porady se zúčastnilo celkem 38 osob.  

   

 V průběhu porady se uskutečnilo dne 10. 6. 2016 od 8 hodin jednání 105. výboru 

SVTP ČR, z.s., 51. jednání projektového týmu Národní síť VTP v ČR a 47. jednání komise 

pro akreditaci. 

 

Program porady: 

 

9. 6. 2016, čtvrtek – prostory PI Kunovice - Panský dvůr, s.r.o. 

 

13:00   Sraz účastníků v PI Kunovice - Panský dvůr, s.r.o., (malé občerstvení) 

   
13.30 – 15.30 - Porada ředitelů – 1. část v prostorách PI Kunovice – Panský dvůr, s.r.o. 

(řídí J. Lakomý) 

- přivítání účastníků starostkou Města Kunovice I. Majíčkovou a statutárním 

zástupcem PI Kunovice – Panský dvůr, s.r.o. P. Vardanem, místostarostou 

Města Kunovice 

- informace o PI Kunovice - Panský dvůr, s.r.o. 

- kontrola plnění závěrů porady ředitelů VTP v Českých Budějovicích, 2015 

- národní síť VTP v ČR, elektronický katalog, mezinárodní spolupráce 

- předání akreditačních osvědčení v rámci 13. etapy akreditace (průběžná 13. 

etapa akreditace VTP v ČR platností do 31. 12. 2017) 

- projekt SPINNET (č. CZ.1.07/2.4.00/17.0094, udržitelnost projektu, aktuální 

informace) 

 
- projekt OKO SVTP ČR (LE 15014, aktuální informace) 

 

16.00 – 17.00 - Prohlídka PI Kunovice - Panský dvůr, s.r.o. 

   

18.00 – Ubytování účastníků v hotelu GRAND v Uherském Hradišti 

 

18.30 – 21.00 - Společenský večer s překvapením  
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10. 6. 2016, pátek – hotel GRAND, Kulatý salonek 

 
  8.00 – Výbor SVTP ČR, z.s. 

 

  9.00 -  Projektový tým NS VTP v ČR a komise pro akreditaci VTP v ČR 

 

10.00 – Porada ředitelů – 2. část, se závěry 

- informace o projektech v rámci OPPI/OP PIK, Služby infrastruktury (P. Kolář) 

- Inovační vouchery (K. Dobayová) 

- Projekty CzechInno, z.s.p.o. (D. Kratochvíl) 

- INOVACE 2016, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, 6. – 9. 12. 2016; 

prezentace SVTP ČR, z.s., VTP a inovačních firem umístěných ve VTP; 

přihlášky do 21. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2016 

 

11.30 – oběd, odjezd účastníků 

 

K jednotlivým částem programu: 

 

Porada ředitelů VTP 

 

Účastníky porady přivítali starostka Města Kunovice I. Majíčková a. statutární 

zástupce PI Kunovice – Panský dvůr, s.r.o. a místostarosta Města Kunovice P. Vardan. I. 

Majíčková ve své prezentaci informovala o historii města, historii výroby letadel, aktuálních 

úkolech a rozvoji v rámci územního plánu, 8 průmyslových zónách, … 

Video prezentace zde 

 

 V úvodu požádal P. Švejda přítomné účastníky o vzájemné představení se; ke 

kontrole plnění závěrů poslední porady v Českých Budějovicích ve dnech 4. – 5. 6. 2015 

konstatoval, že úkoly jsou splněny nebo průběžně plněny.  

 

Informoval o stávajícím stavu Národní sítě VTP v ČR (údaje o akreditovaných – 14 a 

provozovaných - 35, které tvoří tuto síť, jsou na www.svtp.cz) a ekatalogu VTP SVTP ČR, 

z.s. dle stavu k termínu porady. Poukázal na přetrvávající nedostatky v aktualizaci údajů o 

jednotlivých VTP v tomto katalogu (v posledním období napaden virem). Uvedl, že webová 

stránka SVTP ČR, z.s. je hojně navštěvována, VTP mohou využívat elektronický katalog ke 

své prezentaci.  

 

V rámci mezinárodní spolupráce SVTP ČR, z.s. podal informaci o 33. světové 

konferenci IASP v Moskvě, 20. – 22. 9. 2016 (http://www.iasp.ws/). 

 

Informoval o probíhající průběžné 13. etapě akreditace dle úvodního stavu k 31. 12. 

2015 s platností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017. Tato etapa je opět průběžná, rozhodnutí o 

akreditaci jsou předávána po splnění akreditačních podmínek na základě mailové žádosti o 

akreditaci jednotlivých VTP. Podkladem k udělení akreditace jsou údaje uveřejněné na webu 

SVTP ČR, z.s., v ekatalogu VTP SVTP ČR, z.s. Vyzval přítomné ředitele VTP, které splňují 

podmínky akreditace, k zasílání žádostí o akreditaci.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=g9nCa9tFN4I
http://www.iasp.ws/
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Dále věnoval pozornost jednotlivým kritériím pro akreditaci VTP v ČR, schváleným 

akreditační komisí SVTP ČR dne 8. 12. 2015: 

* vyřešené otázky majitel - zakladatel - provozovatel 

* inkubátor malých a středních inovačních firem (minimální užitná plocha  3000 m
2
) 

* transfer technologií (příklady minimálně 2 úspěšných transferových projektů) 

* výchova k inovačnímu podnikání (formy účasti v rámci jednotlivých typů přípravy 

odborníků) 

* kvalitní technické a poradenské služby (výčet poskytovaných služeb s jejich hodnocením) 

* aktivní součást inovační infrastruktury (role VTP v rámci regionální inovační infrastruktury) 

* součinnost s VŠ, práce se studenty (stáže ve VTP a v inovačních firmách v nich 

umístěných) 

* VTP je členem SVTP ČR, z.s. s uvedením této informace na webu VTP s linkem na SVTP 

ČR, z.s. 

 

P. Švejda a J. Lakomý předali rozhodnutí o akreditaci zástupci akreditovaného VTP 

RegioHub s.r.o. Z. Rudolskému. 

Dalším dvěma akreditovaným VTP: 

* Technologickému centru Písek s.r.o. 

* Vědeckotechnickému parku VZLÚ Praha 

předat na semináři Inovační potenciál ČR dne 8. 9. 2016 v Praze, nebo při jiné dohodnuté 

příležitosti. 

 

K projektům SVTP ČR, z.s. podal tyto informace:  

* SPINNET – udržitelnost projektu do 31. 8. 2019, úkoly do 31. 8. 2016 

+ formuláře k vyplnění uskutečněných aktivit za 09/2015 – 08/2016 byly rozeslány 18. 

5. 2016, vyplněné zaslat SVTP ČR, z.s. do 31. 8. 2016    

+ odevzdat 2. monitorovací zprávu udržitelnosti dle stavu k 31. 8. 2016 do 30. 9. 2016  

 
 

* OKO SVTP ČR, LE 15014 – do 31. 12. 2017, úkoly roku 2016 

 + informace o mezinárodní spolupráci VTP v ČR do ekatalogu 

+ příprava statistických údajů o VTP v ČR do dokumentace IASP a SPICE 

+ prezentace na 33. světové konferenci IASP v Moskvě, RF 

+ informace o výsledcích projektu na poradě ředitelů VTP v Kunovicích 

+ průběžné informace v časopisu ip tt, prezentace na INOVACE 2016   

 

* příprava nových projektů – Budování expertních kapacit – TT, … 

+ připraven a 17. 3. 2016 podán projekt „CTT SVTP ČR“, doba realizace 01/2017 – 

12/2019, projekt byl přijat k hodnocení 

 

* jsou konzultovány návrhy dalších projektů 

   Prezentace zde 

 

http://www.svtp.cz/wp-content/uploads/SVTP-porada-ředitelů-06_2016_Švejda.pdf
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Poté následovala prohlídka PI Kunovice - Panský dvůr, s.r.o., kterou provázeli I. 

Majíčková a P. Vardan (více na www.pik-pd.cz), následovala prezentace firmy OptimiDoc, 

s.r.o. (www.pik-pd.cz/optimidoc-s-r-o). 

 

Po ubytování následoval společenský večer s překvapením ve Slováckém sklípku, na 

kterém si přítomní účastníci individuálně vyměňovali zkušenosti z přípravy, provozování a 

dalším rozvoji VTP v ČR, v rámci projektu SPINNET hodnotili dosavadní činnost v rámci 

udržitelnosti ve druhém ročním období, v rámci projektu OKO SVTP ČR hodnotili 

dosavadní činnost v rámci druhého roku řešení projektu a dále konzultovali cíle a úkoly 

dalších období.  

 

V úvodu druhého dne porady se uskutečnilo jednání 105. výboru SVTP ČR, z.s., 51. 

jednání projektového týmu Národní síť VTP v ČR a 47. jednání komise pro akreditaci. Zápisy 

z těchto jednání jsou umístěny na www.svtp.cz.   

 

V další části přednesli svá vystoupení: 

 

P. Kolář, Agentura pro podnikání a inovace (API)  

Služby infrastruktury 

Program Služby infrastruktury OPPIK zachovává rysy předchozích programů Prosperita 

OPPI/OPPP. Program je určen malým a středním žadatelům, tak velkým podniků. Podpora je 

směřována především na rozšiřování stávající infrastrukturu i vybudování nové. Podpora se 

zatím netýká aktivity poradenství, zde lze očekávat výsledek notifikace ze strany EK v září 

2016.  

Přednesená prezentace má dvě části, první stručně shrnuje program Prosperitu OPPI a druhá 

představuje program Služby Infrastruktury. 

Prezentace   zde 

 

K. Dobayová přednesla prezentaci M. Štambaské, Agentura pro podnikání a inovace 

(API) 

Inovační vouchery 

Program Inovační vouchery je určen malým a středním podnikům (MSP) pro zahájení či 

zintenzivnění svých vlastních inovačních aktivit. Pomoc je zacílena na rozvoj komunikace, 

sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou. 

Podporovanou aktivitou je nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti 

inovací, a to od organizací pro výzkum a šíření znalostí a certifikovaných zkušeben. 

Prezentace seznamuje budoucí žadatele se základními parametry a podmínkami programu. 

Prezentace zde 

 

Omluvena neúčast P. Poráka a B. Savkins, Ministerstvo průmyslu a obchodu, vzhledem 

k prioritizaci hodnocení žádostí o podporu OP PIK – zaslány podklady k Metodice odpočtu 

příjmů programu Služby infrastruktury OP PIK, ve kterém si žadatelé mohou modelovat 

předávání dotace jednotlivým MSP. 

Prezentace předávání dotace  zde 

Prezentace metodiky odpočtu zde 

 

Dále informoval D. Kratochvíl, CzechInno, z.s.p. o 4. ročníku Festivalu exportu CZ 2016 ve 

dnech 15. – 16. 6. 2016, 2 ročníku projektu Smart Business Festivalu ve dnech 25. – 26. 10. 

http://www.svtp.cz/wp-content/uploads/Služby-infrastruktury_porada-ředitelů-VTP_2016.pdf
http://www.svtp.cz/wp-content/uploads/Inovační-vouchery_prezentace-pro-žadatele.pdf
http://www.svtp.cz/wp-content/uploads/Predavani-dotace.pdf
http://www.svtp.cz/wp-content/uploads/SI_II_Příloha-č.-6-Metodika-odpočtu-příjmů.pdf
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2016 (SVTP ČR, z.s. partnerem druhého ročníku projektu) a o 6. ročníku projektu Vizionáři 

2016, uzávěrka přihlášek je 20. 11. 2016, vyhlášení výsledků 8. 12. 2016 v rámci INOVACE 

2016; více na www.czechinno.cz. Dále informoval o Průmysl 4.0 a o připravovaných 

regionálních prezentací ve VTP v ČR. 

 Prezentace zde 

 

P. Švejda o přípravě účasti SVTP ČR, z.s., VTP a inovačních firem v nich umístěných 

v jednotlivých částech INOVACE 2016, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR (6. – 9. 

12. 2016): 
* sympozium (23. ročník) – vystoupení v úvodní plenární sekci / workshopu projektu 

OKO SVTP ČR 6. 12. 2016   

* veletrh invencí a inovací (23. ročník) – prezentovat projekty SPINNET a OKO 

SVTP ČR, Národní síť VTP v ČR, jednotlivé VTP a inovační firmy v nich umístěné 

včetně inovačních firem, které dosáhly inovační zralosti a opustily VTP 

* Cena Inovace roku 2016 (21. ročník pod záštitou prezidenta ČR Miloše Zemana) – 

přihlásit inovační produkty inovačních firem do soutěže (podmínky viz www.aipcr.cz) 

(podklady k tomuto vystoupení jsou uvedeny v prezentaci ze dne 9. 6. 2016) 

 

Dále uvedl připravovaný seminář Inovační potenciál ČR dne 8. 9. 2016, na kterém, kromě 

dalších vystupujících, bude P. Porák informovat o programech Služby infrastruktury a 

Inovační vouchery. Na tomto semináři budou předána osvědčení o akreditaci dalším VTP. 

 

x x x   

 

Účastníkům byly k dispozici tyto materiály: ip tt 2/2016 (100. číslo); brožura Cena Inovace 

roku 2016 vč. přihlášky; INOVACE 2016, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR), Festival 

Exportu CZ – materiály je možné vyzvednout si v sekretariátu SVTP ČR, z.s.; brožura 

Inovační vouchery (API).  

 

P. Švejda poděkoval za kvalitní vystoupení všem přednášejícím a potvrdil zájem o další 

spolupráci SVTP ČR, z.s. s MPO a API v této oblasti, představitelům Podnikatelského 

inkubátoru Kunovice - Panský dvůr, s.r.o. za vytvoření velmi dobrých podmínek pro 

uskutečnění mezinárodní porady, zejména O. Blahové a P. Vardanovi. 

 

Mezinárodní porada ředitelů VTP byla hodnocena jako úspěšná, byly splněny cíle porady, 

byly projednány otázky zakládání, dalšího rozvoje a forem podpory VTP v ČR, byla oceněna 

dlouholetá spolupráce SVTP ČR, z.s. s MPO a CzechInvest.  

 

 

Další mezinárodní porada ředitelů VTP se uskuteční v Plzni ve dnech 8. – 9. 6. 2017 

 

V roce 2018 se mezinárodní porada ředitelů VTP se uskuteční v Brně ve dnech 7. – 8. 6. 

 

V roce 2019 se mezinárodní porada ředitelů VTP se uskuteční v Kralupech nad Vltavou 

ve dnech 6. – 7. 6. 

 

V roce 2020 se mezinárodní porada ředitelů VTP se uskuteční v Ostravě ve dnech 4. – 5. 

6. 

http://www.czechinno.cz/
http://www.svtp.cz/wp-content/uploads/CzechInno-prezentace-projektů-2016-Kunovice.pdf
http://www.aipcr.cz/
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V Praze dne 14. 6. 2016 

 

 

Zpracovali: Pavel Švejda, v. r. 

          Iveta Němečková, v. r.  

 

Fotogalerie (Iveta Němečková) 


