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Dopolední část 

 

 

 

• Národní síť VTP v ČR 

  

• 13. etapa akreditace VTP v ČR 

 

• Projekty SPINNET a OKO SVTP ČR 
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Národní síť VTP v ČR 

 

 

K 10. 2. 2016 tvoří Národní síť VTP v ČR: 

 

• 11 akreditovaných parků 

• 37 provozovaných parků 

 

 

dle údajů v eKatalogu VTP SVTP ČR, z.s. 
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13. etapa akreditace VTP v ČR 

Tato etapa probíhá průběžně od 1. 1. 2016  s platností do 31. 12. 2017 

 

Kritéria pro akreditaci / 1: 
 

• vyřešené otázky majitel - zakladatel – provozovatel 

 

• inkubátor malých a středních inovačních firem  

(minimální užitná plocha  3000 m2) 

 

• transfer technologií  

(příklady minimálně 2 úspěšných transferových projektů) 

 

• výchova k inovačnímu podnikání  

(formy účasti v rámci jednotlivých typů přípravy odborníků) 
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13. etapa akreditace VTP v ČR 

Kritéria pro akreditaci / 2: 
 

• kvalitní technické a poradenské služby  

       (výčet poskytovaných služeb s jejich hodnocením) 

 

• aktivní součást inovační infrastruktury  

(role VTP v rámci regionální inovační infrastruktury) 

 

• součinnost s VŠ, práce se studenty  

(stáže ve VTP a v inovačních firmách v nich umístěných) 

 

• VTP je členem SVTP ČR, z.s. s uvedením této informace na webu VTP      

   s linkem na SVTP ČR, z.s. 
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13. etapa akreditace VTP v ČR 

Poznatky a doporučení z úvodní části 13. etapy: 
 

* Uvádět oficiální název parku ve všech částech dokumentace (eKatalog, 

web parku) 

* Uvádět doložení splnění všech kritérií pro akreditaci v ČJ i AJ, včetně 

nově zařazené Mezinárodní spolupráce v rámci projektu LE 15014 

* Ve Statistických údajích uvádět logické vazby mezi rozlohou pozemků, 

zastavěnou a užitnou plochou  

* V Seznamu inovačních firem parku uvést seznam pouze inovačních 

firem (dle počtu uvedeném ve statistických údajích) s předmětem jejich 

činnosti, kontakty a linkem na web dané inovační firmy 

* v části O nás uvést, že park je členem SVTP ČR, z.s. s linkem na 

www.svtp.cz 

 

http://www.svtp.cz/
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SPINNET 
SPolupráce, INovace, NETworking  

vědeckotechnických parků a vysokých škol 

 

CZ.1.07/2.4.00/17.0094 

 

Doba řešení projektu: 09/2011 – 08/2014, udržitelnost do 
08/2019 

 

Cílem projektu 

     je podpořit spolupráci mezi partnery projektu, definovanou cílovou skupinou, aplikační a 

veřejnou sférou. Vytvořit prostředí pro intenzivní spolupráci akademického a VaV 

(výzkum a vývoj) sektoru s aplikační sférou prostřednictvím vhodně zvolených partnerů 

v jednotlivých regionech. V rámci projektu vznikne národní síť, která bude založena na 

partnerství vysokých škol a vědeckotechnických parků v regionech. 

 

 



8 

SPINNET 
SPolupráce, INovace, NETworking  

vědeckotechnických parků a vysokých škol 
 

Partneři projektu:  

 

   * Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání 

 * Technologické centrum Hradec Králové 

 * BIC Brno 

 * Technologické inovační centrum Zlín 

 * Vědecko-technologický park Ostrava 

 * Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

 * Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 

 * Univerzita Hradec Králové 

 * Mendelova univerzita v Brně 

 * Univerzita Palackého v Olomouci 

 * Vysoká škola báňská – TU Ostrava 

 * CzechInvest   
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SPINNET 
SPolupráce, INovace, NETworking  

vědeckotechnických parků a vysokých škol 

Inovované produkty jsou umístěny na www.svtp.cz: 
 

– příručka Zakládáme inovační firmu (tištěná, rovněž anglicky) 

 

– Metodika hodnocení podnikatelských záměrů  

  

– příručka Dobrá praxe ve VTP  (tištěná, rovněž anglicky) 

                             

– případová studie Praxí k lepšímu uplatnění po škole 

 

– Metodika správné stáže ve VTP  

                      

– Katalog VTP v tištěné i elektronické podobě  
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SPINNET 
SPolupráce, INovace, NETworking  

vědeckotechnických parků a vysokých škol 
 
 

Udržitelnost projektu: 
 

• Preinkubace studentských inovativních podnikatelských záměrů; zvláštní 
ocenění v rámci Vizionáři nejlepšímu záměru  

 

• Stáže popularizátorů VaV a transfer zkušeností a znalostí 

 

• Stáže studentů formou stínování manažerů v inovačních firmách 

 

• Dlouhodobé stáže studentů ve VTP 

 

• Partnerství s aplikační sférou a portál spoluprace.org 

 

• Průběžné informace výboru a valné hromadě SVTP ČR, poradě ředitelů VTP a 
INOVACE, Týden výzkumu, vývoje a  inovací v ČR 
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OKO SVTP ČR 

Oborová kontaktní organizace SVTP ČR - zapojení Národní sítě vědeckotechnických 
parků ČR do mezinárodní spolupráce ve VaV a v bilaterálních aktivitách 

 
 

 

Zahájení  projektu: 9. 10. 2015  

 

Ukončení projektu: 31. 12. 2017  

 

Hlavním cílem projektu bude širší zapojení českých subjektů do 

programů mezinárodní spolupráce ve VaV s aktivní úlohou Národní sítě 

VTP v ČR.  
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OKO SVTP ČR 

Oborová kontaktní organizace SVTP ČR - zapojení Národní sítě vědeckotechnických 
parků ČR do mezinárodní spolupráce ve VaV a v bilaterálních aktivitách 

  

Významné projektové aktivity: 
 

* průběžná aktualizace údajů v elektronickém katalogu VTP SVTP ČR 
doplněná o mezinárodní spolupráce ve VaV, 

 

* prezentace na tuzemských a zahraničních akcích v průběhu řešení projektu,  
 

* dokumentace do databází mezinárodních organizací IASP a SPICE,  
 

* informace v publikaci Vědeckotechnické parky v ČR – mezinárodní 
spolupráce, 

 

* průběžné informace o dosahovaných výsledcích v tuzemských časopisech, 
např. Inovační podnikání a transfer technologií 

 

*  výsledky uvedených projektových aktivit budou uveřejňovány na 

    www.svtp.cz 
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OKO SVTP ČR 

Oborová kontaktní organizace SVTP ČR - zapojení Národní sítě vědeckotechnických 
parků ČR do mezinárodní spolupráce ve VaV a v bilaterálních aktivitách 

 
 

IASP (International Association of Science Parks) 

 

 * SVTP ČR, z.s. členem od  roku 1995 

 * problematika vědeckých parků a navazující    

         infrastruktury 

 * účast na jednání orgánů a komisí IASP 

 * výměna zkušeností 

 * 33. světová konference v Moskvě, 19. – 22. 9. 2016  

 * www.iasp.ws 
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OKO SVTP ČR 

Oborová kontaktní organizace SVTP ČR - zapojení Národní sítě vědeckotechnických 
parků ČR do mezinárodní spolupráce ve VaV a v bilaterálních aktivitách 

 
 

SPICE (Science Park and Innovation Center Experts) 

 

 * SVTP ČR, z.s. členem od roku 1991 

 * J. Klementová a P. Švejda členy „Members of   

         SPICE group“ 

 * účast na jednání orgánů a komisí SPICE 

 * dlouhodobá spolupráce s prezidentem J. Fiedlerem, příprava 
jednání v 06/2016 v Berlíně 

 * www.spice-group.de  
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OKO SVTP ČR 

Oborová kontaktní organizace SVTP ČR - zapojení Národní sítě vědeckotechnických 
parků ČR do mezinárodní spolupráce ve VaV a v bilaterálních aktivitách 

 
 

Bilaterální spolupráce 

 

 * asociace VTP v ČLR, Francii, Itálii, Polsku,    

          Rakousku, Ruské federaci, SR, SRN, Švýcarsku,  

          V. Británii,  zemích Skandinávie 

 * výměna zkušeností 

 * podmínky pro spolupráci jednotlivých VTP   

           a inovačních firem v nich umístěných 
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Mezinárodní porady ředitelů VTP 

 
 

2016:   9. – 10. 6., Kunovice 
 

2017:   8. – 9. 6., Karlovy Vary 
 

2018:   7. – 8. 6., Brno 
 

2019:  6. – 7. 6., Kralupy nad Vltavou 
 

2020:   4. – 5. 6., Ostrava 
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Hlavní dosažené výsledky 2012 - 2015 
 

 

• SVTP ČR, z.s. zařazena mezi výzkumné organizace od ledna 2015 

• Vydána publikace Vědeckotechnické parky v ČR, P. Švejda a kol., Praha, 
2012, ISBN 978-80-903846-2-0  

• Součinnost s MPO a CzechInvest v rámci programu Prosperita 2, příprava 
OP PIK 

• Informace o VTP a inovačních firmách v nich umístěných na 
www.techprofil.cz 

• Elektronický katalog VTP SVTP ČR, z.s. 

• 11. a 12. etapa akreditace VTP v ČR, příprava 13. etapy  

• Každoroční prezentace SVTP ČR, z.s. a vybraných VTP na INOVACE, 
Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR 

 

http://www.techprofil.cz/
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Hlavní dosažené výsledky 2012 - 2015 

 

• Přihlášky inovačních produktů do soutěže o Cenu Inovace roku 

• Realizace a hodnocení projektu SPINNET včetně udržitelnosti 

• Příprava a zahájení projektu OKO SVTP ČR 

• Aktivní účast delegovaných zástupců SVTP ČR, z.s. v orgánech AIP ČR, 
z.s., v rámci Systému inovačního podnikání v ČR při plnění programu 
INOVACE XXI 

• Příprava nových projektů 

• Poradenská činnost členům SVTP ČR, z.s. 

• 16 jednání výboru SVTP ČR, z.s., 17 jednání akreditační komise, 16 jednání 
projektového týmu NS VTP v ČR, 4 mezinárodní porady ředitelů VTP; 
jednání regionálních skupin v krajích ČR 
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Hlavní plánované úkoly 2016 - 2019 

 

• Plnit úkoly výzkumné organizace  

• Vydat publikaci Vědeckotechnické parky v ČR, P. Švejda a kol. 

• Připravit prezentaci VTP v ČR v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR v 
součinnosti s Výborem pro veřejnou správu a regionální rozvoj 

• Součinnost s MPO a CzechInvest v rámci programu OP PIK, PO1 a s 
řídícími orgány dalších OP (OP VVV, OP PPR, …) 

• Informace o VTP a inovačních firmách v nich umístěných na 
www.techprofil.cz 

• Elektronický katalog VTP SVTP ČR, z.s. 

• 13 a 14. etapa akreditace VTP v ČR, příprava 15. etapy  

• Každoroční prezentace SVTP ČR, z.s. a vybraných VTP na INOVACE, 
Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR 

 

http://www.techprofil.cz/
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Hlavní plánované úkoly 2016 - 2019 

 

• Přihlášky inovačních produktů do soutěže o Cenu Inovace roku 

• Zajištění udržitelnosti projektu SPINNET do 08/2019 

• Splnění úkolů v rámci projektu OKO SVTP ČR do 12/2017, příprava 
nového projektu v rámci programu INTER-EXCELLENCE 

• Aktivní účast delegovaných zástupců SVTP ČR, z.s. v orgánech AIP ČR, 
z.s., v rámci Systému inovačního podnikání v ČR  při plnění programu 
INOVACE XXI 

• jednání regionálních skupin ve všech krajích ČR s informacemi na 
www.svtp.cz , Zprávy z regionů 

• Příprava nových projektů 

• Poradenská činnost členům SVTP ČR, z.s. 

• 16 jednání výboru SVTP ČR, z.s., 16 jednání akreditační komise, 16 jednání 
projektového týmu NS VTP v ČR, 4 mezinárodní porady ředitelů VTP 

http://www.svtp.cz/
http://www.svtp.cz/
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Děkuji Vám za pozornost 

 

 

 

Pavel Švejda 

 

Společnost vědeckotechnických parků ČR, z.s. 

 

svejda@svtp.cz 

www.svtp.cz 
 


