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Zápis 

z celostátní konference projektu SPINNET a mezinárodní porady 

ředitelů vědeckotechnických parků  
 

 Ve dnech 7 - 8. června 2012 se v hotelu Park Inn by Radisson Hotel Ostrava - Orchard 

Hotel a.s, Hornopolní 3313/42, 702 00 Moravská Ostrava a v Podnikatelském inkubátoru 

VŠB – TU Ostrava, Studentská 6202/17, 708 00 Ostrava – Poruba uskutečnila celostátní 

konference projektu SPINNET, č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 a mezinárodní porada ředitelů 

VTP. 

 Konferenci SPINNET i poradu ředitelů VTP řídil prezident SVTP ČR a koordinátor 

žadatele projektu SPINNET P. Švejda. Jednání se účastnili zástupci všech 12 partnerů 

projektu SPINNET, zástupci 25 provozovaných VTP v ČR, zástupci připravovaných VTP 

v ČR, MPO, CzechInvestu a hosté. Konference a porady se zúčastnilo celkem 65 osob. 

   

 V průběhu dvoudenního setkání se uskutečnila tato jednání: 

- 7. 6. 2012: 3. jednání pracovního týmu projektu SPINNET 

- 8. 6. 2012: 89. výbor SVTP ČR, 35. projektový tým Národní síť VTP v ČR a 29. komise pro 

akreditaci VTP. 

 

Program: 

7. 6. 2012, čtvrtek – konferenční místnost PLATANUS, hotel Park Inn Ostrava  

9.30 – registrace 

10.00 – 10.20 Zahájení, Vysoká škola báňská – TU Ostrava a podpora inovací 

  Miroslav Neulinger, ředitel PI VŠB-TU Ostrava 

10.20 – 10.40 Cíl, klíčové aktivity a partneři projektu SPINNET 

            Pavel Švejda, prezident SVTP ČR, koordinátor žadatele projektu SPINNET 

10.40 – 11.00 Zkušenosti s prací se studenty – studentské soutěže a stáže 

  Jiří Herinek, regionální projektový manažer 

11.00 – 11.20 Nejvýznamnější inovační aktivity Královéhradeckého kraje, jejich  

                       výsledky a dopady 

Martin Dittrich, regionální projektový manažer 

11.20 – 11.40 Diskuse 

Zástupci partnerů projektu a hosté 

 

11.40 – 12.10 přestávka (káva, zákusky)  

 

12.10 – 12.30 Nejlepší podnikatelský záměr – zkušenosti ze Zlínského kraje 

     Petr Konečný, regionální projektový manažer  
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12.30 – 12.50 Studentské stáže v Jihočeském regionu 

  Jaroslav Lakomý, regionální projektový manažer 

12.50 – 13.20 Diskuse 

                       Zástupci partnerů projektu a hosté 

13. 20 - 13.30 Závěry dopolední části 

  Pavel Švejda 

 

13.30 – 14.30 oběd (v hotelu Park Inn) 

 

14.30 – 16.20 Porada ředitelů – 1. část -  konferenční místnost PLATANUS, hotel Park Inn 

Ostrava 

              řídí Pavel Švejda 

- kontrola plnění závěrů porady ředitelů VTP v Havlíčkově Brodě, 9. – 10. 6. 2011 

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

- předání akreditačních osvědčení v rámci 11. etapy akreditace (průběžná akreditace 

VTP v ČR s platností do 31. 12. 2013) 

- příprava publikace „VTP v ČR“ 

- informace z 1. dne celostátní konference projektu SPINNET 

    

Přesun do PI VŠB-TUO (objednaný autobus – odjezd v 16.30) 

 

17.00 – 18.20 Prohlídka Podnikatelského inkubátoru VŠB-TU Ostrava 

  (objednaný autobus – odjezd v 18.30) 

19.00 – 21.00 - Společenský večer s výměnou zkušeností z projektu SPINNET 

v konferenční místnosti PLATANUS, hotel Park Inn Ostrava 

 

8. 6. 2012, pátek – konferenční místnost PLATANUS, hotel Park Inn Ostrava 

  8.30 – Výbor SVTP ČR 

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

10.30 – Porada ředitelů – 2. část, se závěry  

- informace o projektech v rámci programu PROSPERITA (Z. Matějíčková, M. 

Ulrichová, P. Kolář) 

- doporučení k projektu SPINNET 

- INOVACE 2012, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, 4. – 7. 12. 2012; 

prezentace SVTP ČR, VTP a inovačních firem umístěných ve VTP; přihlášky do 

17. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2012; příprava celostátní konference 

SPINNET a celostátního kola soutěže o nejlepší podnikatelský záměr, 5. 12. 2012 

v Praze 

 

12.30 – oběd, odjezd účastníků 
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K jednotlivým částem programu: 

 

Celostátní konference projektu SPINNET 

V úvodu jednání přivítal účastníky Pavel Švejda, prezident SVTP ČR a koordinátor žadatele 

projektu SPINNET. 

Své příspěvky přednesli: 

 

Miroslav Neulinger, ředitel PI VŠB-TU Ostrava, omluvil Martina Dudu, ředitele Centra 

podpory inovací a přednesl příspěvek „Zahájení, Vysoká škola báňská – TU Ostrava a 

podpora inovací“.   Miroslav Neulinger_prezentace 

 

Pavel Švejda „Cíl, klíčové aktivity a partneři projektu SPINNET“:  

SPINNET_Švejda_6_2012   

             

Jiří Herinek, regionální projektový manažer „Zkušenosti s prací se studenty – studentské 

soutěže a stáže“:  SPINNET_Herinek_Ostrava_6_2012 

   

Martin Dittrich, regionální projektový manažer „Nejvýznamnější inovační aktivity 

Královéhradeckého kraje, jejich výsledky a dopady“ SPINNET_Dittrich_Ostrava_6_2012 

 

Petr Konečný, regionální projektový manažer „Nejlepší podnikatelský záměr – zkušenosti 

ze Zlínského kraje“  SPINNET_Konečný_Ostrava_6_2012 

       

Jaroslav Lakomý, regionální projektový manažer a Petr Kohout „Studentské stáže 

v Jihočeském regionu“: SPINNET_Kohout1_Ostrava_6_2012               

SPINNET_Kohout2_Ostrava_6_2012 

   

V rámci diskuse a závěrů dopolední části byly předloženy tyto nejdůležitější informace: 

 - nástroje pro oslovování firem (J. Michková) 

- zaměření na inovační firmy, stáže ve firmách, propojení VŠ s komerční sférou, příp. se 

zahraničím, technické vzdělávání, zkušenosti s propojením inovačních firem s rizikovým 

kapitálem (Z. Matějíčková) 

- návrh způsobu financování VaVaI v dalších letech na jednání Asociace emeritních rektorů 

(P. Švejda) 

- regionální projektoví manažeři a jejich vztah k partnerům projektu (P. Švejda) 

- BIC family, ostravský fond, rakouský fond, po úspěchu prodej firmy (J. Chaloupka) 

- průběžné zasílání podkladů k financování projektu, uvádět správné názvy, období, partnera, 

poděkování BIC Brno, UJEP, MENDELU, VŠB-TUO (J. Tůmová) 

- spolupráce s MENDELU, ustavení doktorského týmu (V. Hřiba) 

- stáže studentů (R. Honzátko) 

- využití/zapojení ostatních VTP v projektu SPINNET (M. Dittrich) 

 

 

http://www.svtp.cz/wp-content/uploads/VŠB-TU-CPI_Ostarva_6_2012.pdf
http://www.svtp.cz/wp-content/uploads/SPINNET_Švejda_6_2012.pdf
http://www.svtp.cz/wp-content/uploads/SPINNET_Herinek_Ostrava_6_2012.pdf
http://www.svtp.cz/wp-content/uploads/SPINNET_Dittrich_Ostrava_6_2012.pdf
http://www.svtp.cz/wp-content/uploads/SPINNET_Konečný_Ostrava_6_2012.pdf
http://www.svtp.cz/wp-content/uploads/SPINNET_Kohout1_Ostrava_6_2012.pdf
http://www.svtp.cz/wp-content/uploads/SPINNET_Kohout2_-Ostrava_6_2012.pdf
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Porada ředitelů VTP 

 

Ke kontrole plnění závěrů poslední porady v Havlíčkově Brodě ve dnech 9. – 10. 6. 2011 

konstatoval P. Švejda, že úkoly jsou splněny nebo průběžně plněny.  

 

P. Švejda informoval o stávajícím stavu Národní sítě VTP v ČR (údaje o akreditovaných, 

dalších provozovaných a připravovaných VTP, které tvoří tuto síť, jsou na www.svtp.cz, v 

elektronickém katalogu VTP SVTP ČR a jsou uveřejněny v ip tt 2/2012, strana IX přílohy 

TT). Poukázal na přetrvávající nedostatky v aktualizaci údajů o jednotlivých VTP v tomto 

katalogu, což oslabuje postavení jednotlivých VTP při jejich součinnosti s tuzemskými a 

zahraničními partnery. Uvedl příklady informací z jednotlivých krajů – mezi nejlepší patří 

Olomoucký, Královéhradecký, Zlínský; žádné informace např. z Pardubického kraje a kraje 

Vysočina. 

 

Dále informoval o probíhající průběžné 11. etapě akreditace VTP v ČR s platností do 31. 12. 

2013, rozhodnutí o akreditaci jsou předávána po splnění akreditačních podmínek a schválení 

komisí pro akreditaci VTP na základě mailové žádosti o akreditaci jednotlivých VTP 

(svejda@svtp.cz). Podkladem k udělení akreditace jsou údaje uveřejněné na webu SVTP ČR, 

v Elektronickém katalogu VTP SVTP ČR. Vyzval přítomné ředitele VTP, které splňují 

podmínky akreditace, k zaslání žádostí o akreditaci. K mezinárodní spolupráci využívat 

údaje umístěné na www.svtp.cz, část zahraniční partneři. 

 

Poté předali P. Švejda a J. Lakomý rozhodnutí o akreditaci zástupci Vědecko-

technologického parku Ostrava, a.s. Romanu Michalcovi a Vědeckotechnickému parku a 

Podnikatelskému inkubátoru Řež Jiřímu Rousovi. 

 K dnešnímu dni je v Elektronickém katalogu VTP SVTP ČR 10 akreditovaných VTP, 33 

dalších provozovaných a 7 připravovaných VTP. 

 

K přípravě publikace „Vědeckotechnické parky v ČR“ podal J. Lakomý (lakomy@svtp.cz) 

tyto informace: 

 

- doplnit údaje z programu Prosperita I. a II., neúplné informace o VTP, aktualizovat údaje v 

elektronickém katalogu VTP SVTP ČR, odkazy, údaje o inovačních firmách; 

-  připravit Dodatek ke smlouvě s MPO – prodloužení termínu předání publikace MPO 

s ohledem k termínu ukončení schválení předložených projektů v rámci aktuální výzvy – 27. 

9. 2012 (Z. Matějíčková, P. Švejda) 

-  sdělit počet výtisků publikace VTP v ČR pro potřebu VTP, zařazených v publikaci 

         T: 22. 6. 2012  

         Z: ředitelé VTP v ČR 

 

K informaci z 1. dne celostátní konference projektu SPINNET sdělil P. Švejda tyto 

nejdůležitější informace:  

- využití kanceláře B-137, Novotného lávka 5, Praha 1 pro projekt SPINNET – projektové 

pracoviště, možnost využití při jednání s partnery, výměna zkušeností 

http://www.svtp.cz/
mailto:svejda@svtp.cz
http://www.svtp.cz/
mailto:lakomy@svtp.cz
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- exkurze k partnerům projektu, příjem nebo vyslání stážisty – vyhodnotit zájem 

- zájem firem o studenty dle zaměření, dlouhodobé stáže 

- připraveno výběrové řízení na www.spoluprace.org partnera CzechInvest (osloveno 7 

dodavatelů, 26. 6. 2012 ukončení příjmu nabídek, J. Lakomý ve výběrové komisi, v září 2012 

spuštění portálu spoluprace.org. 

- průběžně uskutečňovat regionální workshopy.  

 

 

V rámci diskuse a závěrů odpolední části byly předloženy tyto další informace: 

 

- informace o úhradě členských příspěvků SVTP ČR – dosud uhradilo 49 právnických osob z 

54 a 9 z 12 platících fyzických osob – mailem zaslány upomínky (I. Němečková) 

- prezentace SVTP ČR a projektu SPINNET na veletrhu FOR ARCH 2012, 18. – 22. 9., Praha 

a Vienna Tec 2012, 9. – 12. 10., Vídeň (P. Švejda) 

 xxx 

 

Prohlídka PI VŠB-TU Ostrava 

M. Neulinger seznámil účastníky s vizí, financováním a aktuálními úkoly tohoto VTP, 

s nabídkami začínajícím podnikatelům, podporou zakládání spin-off.  

Neulinger_PI_VŠB_TU_Ostrava.  

 

Poté následovala prezentace firem GOTEC, J. Popelek  Gotec_prezentace   a AstrumQ 

Interactive, A. Vyka  AstrumQ Interaktiv_prezentace 

 

Po příjezdu do hotelu dále následoval společenský večer s výměnou zkušeností v rámci 

projektu SPINNET, na kterém si přítomní účastníci individuálně vyměňovali zkušenosti 

z dosavadních dvou monitorovacích období a konzultovali cíle a úkoly třetího monitorovacího 

období. 

 

V úvodu druhého dne se uskutečnila jednání 89. výboru SVTP ČR, 35. projektového týmu 

Národní síť VTP v ČR a 29. komise pro akreditaci VTP. Zápisy z těchto  jednání jsou 

umístěny na www.svtp.cz.   

 

Od 10.30 hodin seznámili Z. Matějíčková (MPO)s aktuálním stavem programu Prosperita II 

a souvisejícími podmínkami schvalování projektů, Monika Ulrichová (MPO) se zadáváním 

veřejných zakázek od 1. 4. 2012 (obecné principy, zadávací dokumentace, hodnotící kritéria, 

zveřejnění lhůty, hodnocení nabídek) Ulrichová_MPO_Ostrava_6_2012 

Petr Kolář (CI) s aktuálním stavem projektů v rámci program Prosperita II, výzvy OPPI 

(např. Nemovitosti, Patent, Potenciál, Rozvoj, Inovace, Ekoenergie), projekt Czech 

ekosystém (seznam skautů, seed fond), program Czech Accelerátor 

Kolář_CI_Ostrava_6_2012 

 

http://www.spoluprace.org/
http://www.svtp.cz/wp-content/uploads/PI_VŠB_TU_Ostrava_6_2012.pdf
http://www.svtp.cz/wp-content/uploads/GOTEC.pdf
http://www.svtp.cz/wp-content/uploads/AstrumQ-porada-ředitelů-1.pdf
http://www.svtp.cz/wp-content/uploads/OPPI_prezentace_Ulrichová_SPINNET_6_2012.pdf
http://www.svtp.cz/wp-content/uploads/prosperita_8_6_2012_Kolář.pdf
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Oba vystupující odpovídali na dotazy přítomných. P. Švejda v závěru poděkoval hostům za 

kvalitní vystoupení a potvrdil zájem o další spolupráci SVTP ČR s MPO a CzechInvest v této 

oblasti. 

          

V další části jednání informoval P. Švejda o: 

- hlavních úkolech projektu SPINNET pro 3. monitorovací období (budou dále sledována 

v rámci pracovního týmu projektu SPINNET, v souvislosti s postupem, projednaným na 

jednání 89. výboru SVTP ČR): 

* uskutečnit regionální kola soutěže o nejlepší studentský podnikatelský záměr, případně 

prezentaci těchto záměrů s nominací do celostátního kola do 31. 10. 2012 

* ustavit studentské týmy 

* připravit tuzemské stáže popularizátorů VaV 

* připravit stínování studentů ve firmách 

* připravit dlouhodobé stáže studentů ve VTP 

* spustit portál spolupráce.org 

* uskutečňovat další regionální workshopy  

 

- přípravě účasti SVTP ČR, VTP a inovačních firem v nich umístěných v jednotlivých částech 

INOVACE 2012, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR (4. – 7. 12. 2012): 
* sympozium (19. ročník)  - v rámci Mezinárodní vědeckotechnické spolupráce 6. 12. 

2012 prezentovat vybrané VTP  

* veletrh invencí a inovací (19. ročník) – prezentovat projekt SPINNET, Národní síť 

VTP v ČR, jednotlivé VTP a inovační firmy v nich umístěné  

* Cena Inovace roku 2012 (17. ročník) – přihlásit inovační produkty inovačních firem 

do soutěže (podmínky viz www.aipcr.cz) 

* v rámci INOVACE 2012 se uskuteční 2. celostátní konference SPINNET  a 

celostátní kolo soutěže o nejlepší podnikatelský záměr (5. 12. 2012, Praha)  

- v ip tt 4/2012 uveřejnit přílohu – anotace úspěšných podnikatelských záměrů v rámci 

celostátního kola soutěže o nejlepší studentský podnikatelský inovační záměr 

 

- VTP v ČR se mohou přihlásit svými projekty do programu dvoustranné vědeckotechnické 

spolupráce Aktivity MOBILITY, vyhlašovanému MŠMT; předány informační materiály 

KONTAKT 2012 (účastníkům byly dále k dispozici tyto materiály: INFO desky projektu 

SPINNET, ip tt 2/2012, CD ROM Technologický profil ČR, verze 12; brožura Cena Inovace 

roku 2012 s přihláškou; INOVACE 2012, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR)  

 

Celostátní konference projektu SPINNET a mezinárodní porada ředitelů VTP byly hodnoceny 

jako velmi úspěšné, byly splněny cíle konference, byly projednány otázky zakládání, dalšího 

rozvoje a forem podpory VTP v ČR včetně spolupráce s mezinárodními partnery a byla 

oceněna dlouholetá spolupráce SVTP ČR s MPO a CzechInvest.  

 

P. Švejda poděkoval představitelům PI VŠB-TU Ostrava za vytvoření velmi dobrých 

podmínek pro uskutečnění celostátní konference a mezinárodní porady, zejména M. 

Neulingerovi a M. Procházkové. 

http://www.aipcr.cz/
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Další mezinárodní porada ředitelů VTP se uskuteční spolu s 3. celostátní konferencí 

projektu SPINNET v Technologickém centru Hradec Králové ve dnech 6. – 7. června 

2013.  

 

 

V Praze dne 11. 6. 2012 

 

Zpracovali: Pavel Švejda, v. r. 

          Iveta Němečková, v. r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


