
 

Vědeckotechnický park Brno (VTP Brno, a.s.) 

 

Vážená paní inženýrko,  

zasíláme Vám informace o nově schváleném Vědeckotechnický park Brno (VTP Brno, a.s.) do e-

novinek v rámci projektu InNOBorder. 

  

Dne 23. května 2011 byl Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky přijat projekt Krajské 

hospodářské komory jižní Moravy Vědeckotechnický park Brno (VTP -Brno, a.s.), který je úzce 

provázán s problematikou vědy, výzkumu a inovací. Hodnotitelská komise podpořila projekt k přidělení 

dotace z programu Prosperita po vyřízení administrativních náležitostí.    

  

Uvedený projektový záměr vznikl na základě aktivit Krajské hospodářské komory jižní Moravy  

zaměřených do oblasti vědy, výzkumu, inovací. Touto oblastí v rámci Strategického rozvojového plánu 

Jihomoravského kraje na léta 2010-13 je právě KHK JM pověřena naplňováním aktivit. 

Projekt významným způsobem rozšiřuje cíle podpory hospodářské komory v Jihomoravském kraji.  

  

Důležitým prvkem je smluvní provázání VTP parku s podobnou aktivitou Jihomoravského kraje, na 

základě které budou vystavěny vedle sebe 2 vědeckotechnické parky, které ale na sebe navazují 

nejen provázáním technologií (společná kotelna, společná klimatizace, el. Rozvodna atd.) ale i 

vnitřním uspořádáním, do kterého jsou zahrnuty velikosti jednacích místností, které oba dva subjekty 

mohou navzájem využívat.  

  

Náš záměr má následující parametry: 

 vědeckotechnický park - 7623,5 m2 

 administrativní prostory - 1772,7 m2 

 laboratoře / poloprovozní prostory 1645,98 m2 

 zasedací místnosti - 501,7 m2 

 hygienická zařízení (kuchyňka) - 315,2 m2 

 komunikace (recepce) - 1610,38 m2 

 kryté parkování - 1366 m2 

 technické zázemí - 441,54 m2 

Cíle projektu:  

 hospodářsko-ekonomický rozvoj Jihomoravského kraje 

 rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti 

 podpora inovačních podniků / záměrů 

 zavádění nových technologií a konkurenceschopných výrobků  

 edukační a osvětová funkce 



 
 

Cílové skupiny: 

 začínající technologicky orientované a inovační firmy 

 stávající technologicky orientované a inovační firmy s novým technologicky / inovačním  

záměrem 

 vědecko-výzkumné organizace 

 klastry, sdružení firem s právní subjektivitou 

 

Základní činnosti: 

 nabídka prostor - kancelářské, laboratorní, poloprovozní, ostatní sdílené prostory, parkování 

 nabídka základních služeb spojených se správou objektu 

 nabídka technického vybavení 

 zajišťování společného marketingu a PR 

 zapojení do národních a mezinárodních sítí a projektů 

 poskytování informačních, konzultačních a dalších služeb 

 poradenství v oblasti transferu technologií a ochrany duševního vlastnictví 

 podpora komunikace mezi vědeckovýzkumnými institucemi 

 spolupráce s vysokými školami 

 podpora absolventů vysokých škol 

 organizace konferencí, seminářů, workshopů a dalších akcí 

  

Domníváme se, že nejen pro naši komoru ale pro celý rozvoj vědeckotechnického hnutí je to 

významný počin v našem regionu.  

  

S pozdravem 

  

  

Mgr. Petr Kostík 

ředitel KHK JM 

 


