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Technology Innovation Transfer Chamber
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Hlavní výhody zasídlení

situování vědeckotechnického parku v areálu VUT 

v Brně, v dynamicky se rozvíjejícím zájmovém 

území CEITEC, budova „G“

nabídka dokončených a plně vybavených prostor 

s možností individualizace

komplexní návazné služby a poradenství

zvýhodněné podmínky zasídlení 

v podnikatelském inkubátoru

dostupnost

přímá vazba na budovaná regionální 

vědeckovýzkumná centra (CEITEC, AdMaS, 

NETME) s možností využití jejich výstupů 

a výsledků výzkumu



Základní informace
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Hlavní cíle projektu
• nabídka prostor (kancelářské, laboratorní, poloprovozní, ostatní 

  sdílené prostory, parkování).

• vytvoření prostředí pro podporu inovativního podnikání

• rozvoj spolupráce podnikatelských subjektů s vysokými školami 

  a vědeckými pracovišti

• podpora přenosu výsledků vědy, výzkumu a inovací na trh 

  (transfer technologií)

• edukační a osvětová funkce

Základní činnosti

• pronájem 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 (patenty, licence, know how)

• podpora komunikace mezi vědeckovýzkumnými institucemi,

  vysokými školami a průmyslem

• podpora součinnosti výzkumných a vývojových pracovišť s cílem

  zintenzivnění kvality a rychlosti šíření inovací do praxe

• spolupráce s vysokými školami při profi laci jejich vzdělávacích osnov

  a programů

• podpora absolventů vysokých škol

• organizace konferencí, seminářů, workshopů a dalších akcí

Umístění
• areál VUT v Brně, ulice Kolejní

• v těsné blízkosti projektů CEITEC (Central European Institute of Technology), AdMaS 

  (Advanced Materials, Structures and  Technologies) a NETME Centre (New Technologies 

  for Mechanical Engineering)

Objekt TITC
• celková plocha VTP 8570 m2

• podnikatelský inkubátor  200m2

• administrativní, laboratorní, poloprovozní a skladové prostory

• cafe bar

• kryté parkování



Náhled a harmonogram projektu
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1.PP

1.NP

Harmonogram projektu
 •  Přípravná fáze: 2010–2011

 •  Realizační fáze: 1/2012–6/2014

 •  Provozní fáze: 7/2014–...
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Naši partneři:
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Kontakt
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Investor / provozovatel
Obchodní jméno: VTP Brno, a.s.

Sídlo:  Heršpická 813/5, Brno 639 00

IČ:   63483122

Kontakty
VTP Brno, a. s.

Heršpická 813/5 

639 00 Brno 

tel: +420 543 106 090

e-mail: info@titc-vtp.cz


