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Ve dnech 7 – 8. června 2012 se v hotelu Park Inn by 

Radisson Hotel Ostrava – Orchard Hotel a.s, Hornopol-

ní3313/42, 702 00 Moravská Ostrava a v Podnikatelském 

inkubátoru VŠB–TU Ostrava, Studentská6202/17, 708 00 

Ostrava–Poruba uskutečnila celostátní konferen-

ce projektu SPINNET,a mezinárodní porada ředite-

lů VTP.  

SPINNET 
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UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: 

 

 

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

tele  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. 

Účastníky přivítal za hostitele Miroslav Neulinger, ředitel PI VŠB-TU Ostrava a přednesl příspě-

vek „Zahájení, Vysoká škola báňská—TU Ostrava a podpora inovací“. 

Koordinátor projektu Pavel Švejda 

pak přednesl svůj příspěvek „Cíl, 

klíčové aktivity a partneři projektu 

SPINNET“  

 

V následujícím bloku příspěvků 

vystoupili  regionální projektoví 

manažeři projektu SPINNET Martin 

Dittrich, Jiří Herinek, Petr Konečný 

a Jaroslav Lakomý s Petrem Kohou-

tem (mentorem partnera JAIP, JU). 

________________ 

Jiří Herinek, regionální projektový 

manažer 

„Zkušenosti s prací se studenty – 

studentské  

soutěže a stáže“: 

Martin Dittrich, regionální projek-

tový manžer 

Nejvýznamnější inovační aktivity 

Královéhradeckého kraje, jejich                      

výsledky a dopady 

Z vystoupení projektových manažerů projektu SPINNET 

http://www.svtp.cz/wp-content/uploads/SVTP-porada-%C5%99editel%C5%AF-Ostrava-12-III-1.pdf
http://www.svtp.cz/wp-content/uploads/SVTP-porada-%C5%99editel%C5%AF-Ostrava-12-III-1.pdf
http://www.svtp.cz/wp-content/uploads/SVTP-porada-%C5%99editel%C5%AF-Ostrava-12-III-1.pdf
http://www.svtp.cz/wp-content/uploads/SVTP-porada-%C5%99editel%C5%AF-Ostrava-12-III1.pdf
http://www.svtp.cz/wp-content/uploads/SVTP-porada-%C5%99editel%C5%AF-Ostrava-12-III1.pdf
http://www.svtp.cz/wp-content/uploads/SVTP-porada-%C5%99editel%C5%AF-Ostrava-12-III1.pdf
http://www.svtp.cz/wp-content/uploads/SVTP-porada-%C5%99editel%C5%AF-Ostrava-12-III1.pdf
http://www.svtp.cz/wp-content/uploads/V%C5%A0B-TU-CPI_Ostarva_6_2012.pdf
http://www.svtp.cz/wp-content/uploads/SPINNET_%C5%A0vejda_6_2012.pdf
http://www.svtp.cz/wp-content/uploads/SPINNET_%C5%A0vejda_6_2012.pdf
http://www.svtp.cz/wp-content/uploads/SPINNET_%C5%A0vejda_6_2012.pdf
http://www.svtp.cz/wp-content/uploads/SPINNET_Herinek_Ostrava_6_2012.pdf
http://www.svtp.cz/wp-content/uploads/SPINNET_Herinek_Ostrava_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_Dittrich_Ostrava_6_2012.pdf
http://www.svtp.cz/wp-content/uploads/SPINNET_Dittrich_Ostrava_6_2012.pdf
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Petr Konečný, regionální projek-

tový manažer 

 „Nejlepší podnikatelský záměr 

– zkušenosti ze Zlínského kraje“ 

 

Jaroslav Lakomý, regionální pro-

jektový manažer 

Petr Kohout, mentor student-

ských stáží 

„Studentské stáže v Jihočeském regionu“ 

V rámci diskuse a závěrů dopolední části vystou-

pila paní ing. Zuzana Matějíčková, ředitelka od-

boru implementace a strukturálních fondů MPO. 

Viz foto vpravo Svůj příspěvek zaměřila na ino-

vační firmy, stáže ve firmách, propojení VŠ s 

komerční sférou, případně se zahraničím, tech-

nické vzdělávání, zkušenosti s propojením ino-

vačních firem s rizikovým kapitálem. Další infor-

mace z proběhlé diskuze najdete v zápisu z této 

konference—viz odkaz na první straně, modrý 

rámeček. 

____________ 

Závěr dopoledního jednání  prvního dne celostátní konference SPINNET 

Porada ředitelů VTP— odpolední jednání  celostátní konference SPINNET 

Zápis z jednání porady ředitelů VTP je dostupný z odkazu na titulní straně 

tohoto zpravodaje. 

Z jednání prezentujeme informaci o probíhající průběžné 11. etapě akredita-

ce VTP v ČR s platností do 31. 12. 2013, Rozhodnutí o akreditaci jsou pře-

dávána po splnění akreditačních podmínek a schválení komisí pro akreditaci 

VTP  na základě  e-mailové  žádosti o akreditaci jednotlivých VTP zaslané na 

(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 akredita-

ci. 

   

Poté předali P. Švejda a J. Lakomý  rozhodnutí o akreditaci 

zástupci Vědeckotechnologického parku Ostrava, a.s. Romanu 

Michalcovi a  Vědeckotechnickému parku a Podnikatelskému 

inkubátoru Řež Jiřímu Rousovi. 

 

K datu konání této konference je v Elektronickém katalogu 

VTP SVTP ČR  10 akreditovaných VTP,  33 dalších provozova-

ných a 7 připravovaných VTP 

http://www.svtp.cz/wp-content/uploads/SPINNET_Kone%C4%8Dn%C3%BD_Ostrava_6_2012.pdf
http://www.svtp.cz/wp-content/uploads/SPINNET_Kone%C4%8Dn%C3%BD_Ostrava_6_2012.pdf
http://www.svtp.cz/wp-content/uploads/SPINNET_Kohout1_Ostrava_6_2012.pdf
mailto:svejda@svtp.cz
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Prohlídka PI VŠB-TU Ostrava 

Miroslav Neulinger, ředitel PI VŠB-TU Ostrava přivítal 

účastníky celostátní  projektu SPINNET a seznámil je 

s vizí, financováním a aktuálními úkoly tohoto VTP, s 

nabídkami začínajícím podnikatelům, podporou za-

kládání spin-off. Jeho příspěvek najdete zde 

Po této úvodní prezentaci dostali prostor zástupci 

úspěšných firem umístěných v prostorách PI VŠB-TU 

Ostrava. 

Poté následovala prezentace firem GOTEC, J. Popelek  

Gotec_prezentace   a AstrumQ Interactive, A. Vyka  

AstrumQ Interaktiv_prezentace 

_________________ 

Druhý den jednání  celostátní konference SPINNET 

V úvodu druhého dne se uskutečnila 

jednání 89. výboru SVTP ČR, a také 

35. projektového týmu Národní síť 

VTP v ČR a 29. komise pro akreditaci 

VTP.  Zápisy z těchto jednání jsou též 

umístěny na www.svtp.cz.   

Od 10.30 hodin seznámila účastníky 

konference Z. Matějíčková (MPO) s 

aktuálním stavem programu Prospe-

rita IIa souvisejícími podmínkami 

schvalování projektů, Monika Ulri-

chová (MPO) přednesla příspěvek o 

podmínkách zadávání veřejných 

zakázek od 1. 4. 2012 (obecné prin-

cipy, zadávací dokumentace, hodno-

tící kritéria zveřejnění lhůty, hodno-

c e n í  n a b í d e k )  

Ulrchvá_MPO_Ostrava_6_2012 

Petr Kolář (CI)  nás informoval o 

aktuálním stavu projektů v rámci 

program Prosperita II, výzvy OPPI 

(např. Nemovitosti, Patent, Potenci-

ál, Rozvoj, Inovace, Ekoenergie), 

projekt Czech ekosystém (seznam 

skautů, seed fond), program Czech 

A c c e l e r á t o r  K o -

lář_CI_Ostrava_6_2012 

V diskusi, která následovala po 

přednesení příspěvků odpovídali 

přednášející na dotazy z pléna. 

__________________ 

V další části jednání informoval P. Švejda o: 

- hlav ních úkolech projektu SPINNET pro 3. monitorovací obdo-

bí (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 pod-

nikatelský záměr, případně prezentaci těchto záměrů s nomina-

cí 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 vědecko-

technické 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) 

http://www.svtp.cz/wp-content/uploads/PI_V%C5%A0B_TU_Ostrava_6_2012.pdf
http://www.svtp.cz/wp-content/uploads/GOTEC.pdf
http://www.svtp.cz/wp-content/uploads/AstrumQ-porada-%C5%99editel%C5%AF-1.pdf
http://www.svtp.cz/z-a-p-i-s-z-89-jednani-vyboru-spolecnosti-vedeckotechnickych-parku-cr/
http://www.svtp.cz/wp-content/uploads/Projektt%C3%BDm-08062012.pdf
http://www.svtp.cz/wp-content/uploads/Z%C3%A1pis-z-AK-080622012.pdf
http://www.svtp.cz/wp-content/uploads/Z%C3%A1pis-z-AK-080622012.pdf
http://www.svtp.cz/wp-content/uploads/OPPI_prezentace_Ulrichov%C3%A1_SPINNET_6_2012.pdf
http://www.svtp.cz/wp-content/uploads/prosperita_8_6_2012_Kol%C3%A1%C5%99.pdf
http://www.svtp.cz/wp-content/uploads/prosperita_8_6_2012_Kol%C3%A1%C5%99.pdf
http://www.aipcr.cz
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* 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 úspěš-

ných podnikatelských záměrů v rámci celostátního 

kola soutěže o nejlepší studentský podnikatelský 

inovační záměr 

 

     Závěr Celostátní konference SPINNET 

- VTP v ČR se mohou přihlásit svými projekty do pro-

gramu dvoustranné vědeckotechnické spolupráce  

Aktivity MOBILITY,  vyhlašovanému MŠMT; předány 

informační materiály KONTAKT 2012 (účastníkům 

byly dále  k dispozici tyto materiály: INFO desky  pro-

jektuSPINNET, 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 spoluprá-

ce 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 celo-

státní konference a mezinárodní porady, zejména M. Neulingerovi a M. Procházkové. 

 

Další mezinárodní porada ředitelů VTP se uskuteční spolu s 3. celostátní konferencí projektu SPINNET v Technologic-

kém centru Hradec Králové ve dnech 6. – 7. června 2013.  


