Zápis
z elektronického 63. jednání komise pro akreditaci vědeckotechnických parků v ČR
dne 10. 12. 2019
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Doporučení k zápisu sdělili: P. Švejda, M. Burian, P. Janák, J. Lakomý
Program jednání
1. Kontrola plnění závěrů 62. jednání AK 17. 9. 2019
2. Příprava 15. etapy akreditace VTP v ČR na období 01/2020 – 12/2022
3. Různé
Dohodnuté závěry
k bodu 1
- závěry komise jsou splněny nebo průběžně plněny
k bodu 2
- byla schválena kritéria pro akreditaci VTP v ČR v rámci průběžné 15. etapy akreditace dle
stavu k 31. 12. 2019 s účinností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2022:
* 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)
* kvalitní technické a poradenské služby (výčet poskytovaných služeb)
* 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)
* mezinárodní spolupráce VTP (název subjektu, země, druh spolupráce, kontakt)
* VTP je členem SVTP ČR, z.s. s uvedením této informace na webu VTP s linkem na SVTP
ČR, z.s.
- k datu udělení akreditace bude uložen pdf. soubor akreditovaného VTP s konkrétním datem
pro následnou kontrolu plnění podmínek do 31. 12. 2022
- možnost odnětí akreditace (v případě, kdy VTP přestane splňovat kritéria pro akreditaci)
- všechny údaje o VTP je nutné uvádět jak v CZ tak EN verzi
- případné dotazy k aktualizaci zasílejte Jaroslavu Lakomému (lakomy@svtp.cz)
- žádosti o akreditaci VTP průběžně zasílat do 15. 1. 2020 – svejda@svtp.cz (osvědčení o
akreditaci předat na XXX. VH SVTP ČR, z.s. 5. 2. 2020)

k bodu 3
- další elektronické 64. jednání komise se uskuteční dne 17. 3. 2020 (program elektronického
jednání rozeslat do 3. 3. 2020; doporučení k zápisu zašlou členové AK – svejda@svtp.cz, do
12. 3. 2020);

- termíny jednání AK v roce 2020: 17. 3., 4. 6., 15. 9., 8. 12.

V Praze dne 10. 12. 2019
Zapsali: P. Švejda, I. Němečková

