
Z á p i s 

z elektronického 123. jednání výboru Společnosti vědeckotechnických parků ČR, z.s., 

konaného dne 8. 12. 2020 

_________________________________________________________________________ 

 

Doporučení k zápisu sdělili: P. Švejda, M. Burian, I. Hain, R. Jurečka, P. Konečný, J. 

Lakomý, I. Němečková, M. Waldmann, V. Veselý, O. Zezulák 

 

Program jednání: 

 

1. Kontrola plnění závěrů 122. výboru 15. 9. 2020     

2. Informace z regionů (zasílat J. Lakomému k umístění na web – průběžně)      

3. Projekty SVTP ČR, z.s. – doporučení k přípravě nových projektů       

4. Činnost Hubu pro digitální inovace; zapojení VTP do přípravy digitálních inovačních 

hubů     

5. Příprava XXXI. jednání valné hromady dne 10.2.2021     

6. Různé 

 

Dohodnuté závěry 

 

k bodu 1         
- informace o VTP v ČR uveřejňovat v časopisu Inovační podnikání a transfer technologií 

(XXIX. ročník v roce 2021) – termíny uzávěrek jednotlivých čísel: 

 

1/2021:      9. 2. 2021  

2/2021:    26. 4. 2021 

3/2021:    12. 7. 2021 

4/2021:  29. 10. 2021 

 

*žádost o zařazení informace o prezentaci VTP v ip tt zaslat (svejda@svtp.cz) s předstihem 

s ohledem k termínu uzávěrky a termínu jednání redakční rady (termíny RR jsou na 

http://www.aipcr.cz/kalendar-2021.asp 

    

     

 T: průběžně dle výzev  

Z: členové výboru SVTP ČR, z.s. 

        

- doplnit informace do „Zpráv z regionů na www.svtp.cz o aktuální akce v krajích ČR po 

krajských volbách 2020 dle působnosti členů výboru SVTP ČR, z.s. včetně jednání 

regionálních skupin SVTP ČR, z.s. (vazba na krajské RIS3) 

        T: průběžně 

        Z: členové výboru SVTP ČR, z.s. 

 

- letošní 27. ročník INOVACE 2020, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, 1. - 4. 12. 2020 

se vzhledem ke COVID neuskutečnil; byl vyhodnocen 25.ročník soutěže o Cenu Inovace roku 

2020 – výsledky viz http://www.aipcr.cz/doc/inovace-

2020/Ocenene_produkty_CIR_2020.pdf ; nebyla předložena žádná přihláška inovačního 

produktu z VTP v ČR 

 

- ostatní úkoly jsou splněny nebo průběžně plněny 
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k bodu 2 

- zasílat informace o činnosti v regionech J. Lakomému (lakomy@svtp.cz), který je umístí na 

www.svtp.cz; 

        T: průběžně   

        Z: členové výboru SVTP ČR, z.s. 

 

- za období od posledního elektronického jednání výboru se s ohledem ke COVID19 

neuskutečnila žádné návštěva VTP v ČR   

 

k bodu 3 

- příprava nových projektů – doporučení členů výboru SVTP ČR, z.s. zaslat na 

nemeckova@svtp.cz  

T: průběžně dle výzev  

Z: členové výboru SVTP ČR, z.s. 

 

k bodu 4 

- byl připraven projekt Hubu pro digitální inovace - H4DI v rámci výzvy MPO (2. 12. 2020, 

SVTP ČR, z.s. je jedním ze čtyř zakládajících členů H4DI) 

 

- zaslat informaci o zapojení VTP do projektů DIH (eDIH); bude využito v rámci Národní sítě 

VTP v ČR 

T: 6. 1. 2021  

Z: členové výboru SVTP ČR, z.s. 

 

k bodu 5 

- plánovaný termín jednání XXXI. Valné hromady 10. 2. 2021 se může vzhledem k COVID 

změnit 

- tato valná hromada není volební 

- program standardní 

 

*informace rozeslat do 15. 1. 2021 

Z: P. Švejda, I. Němečková 

 

 

k bodu 6 

- Národní síť vědeckotechnických parků v ČR tvoří k dnešnímu dni 17 akreditovaných a 35 

dalších provozovaných VTP v ČR; 15. průběžná etapa s platností do 31. 12. 2022  

        Z: P. Švejda, předseda AK 

 

* provést aktualizaci ekatalogu VTP SVTP ČR, z.s. na https://www.svtp.cz/katalog/ ; vyřadit 

subjekty, které nejsou členy SVTP ČR, z.s.  

T: 5. 2.  2021  

Z: Projektový tým  NS VTP v ČR 

 

- Smart business festival, Praha 27. 1. 2021 (www.smartbusinessfestival.cz)  

 

- 10. ročník projektu Vizionáři 2020 – uzávěrka přihlášek 15. 12. 2020, vyhlášení výsledků 

v roce 2021 dle podmínek COVID (www.vizionari.cz)  
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- časopis ip tt 4/2020 je dokončován a bude umístěn na http://www.aipcr.cz/casopisip.asp  do 

15. 12. 2020  

 

 

- další, 124. jednání výboru SVTP ČR z.s. se uskuteční elektronicky k datu 16. 3. 2021 

(program elektronického jednání rozeslat do 4. 3. 2021; doporučení k zápisu zašlou členové 

výboru – svejda@svtp.cz, do 12. 3. 2021);   

 

 

v Praze dne 8. 12. 2020 

Zapsal: P. Švejda 
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