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V rámci 17. výzvy operačního
programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost podala Společnost vědeckotechnických parků ČR (SVTP ČR)
spolu s dvanácti partnery
projekt SPINNET
(SPolupráce, INovace a
NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol).
Jedná se o první projekt
SVTP ČR v rámci operačních
programů MŠMT, dosud řešila SVTP ČR projekty v rámci
programu mezinárodní vědeckotechnické spolupráce
MŠMT INGO.
Projekt byl připraven v rámci
prioritní osy 7.2 Terciární
vzdělávání, výzkum a vývoj,
oblasti podpory 7.2.4 Partnerství a sítě, projekt byl
schválen pod číslem
CZ.1.07/2.4.00/17.0094 se
zahájením od 1. 9. 2011 a
s termínem ukončení 31. 8.
2014.
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

První jednání projektového týmu

partnerů v jednotlivých
regionech. V rámci projektu vznikne národní síť,
která bude založena na
partnerství vysokých škol
a vědeckotechnických
parků v regionech. Národní síť umožní většímu počtu studentů rychlejší přechod z akademického
prostředí do sféry aplikační a v konečném důsledku
ulehčí začátky podnikání.
Studenti si budou moc i
vyzkoušet vedení skutečných projektů za účasti
odborníků, což jim poskytne potřebné znalosti, kompetence a motivaci ke
spolupráci s aplikační

sférou. Přitom budou využity zkušenosti z fungování
Národní sítě vědeckotechnických parků ČR a poznatky dlouhodobého provozování elektronického katalogu vědeckotechnických
parků SVTPČRwww.svtp.cz.
Projekt podpoří zvyšování
konkurenceschopnosti
začínajících podnikatelů,
vznik akademických spi-off
a start-up firem.

Partneři projektu SPINNET
Partneři projektu byli
žadatelem cíleně vybírání z řad vysokých škol a
vědeckotechnických
parků, členů SVTP ČR,
umístěných v NUTS 2
s fungujícími veřejnými
vysokými školami:
* 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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ZPRAVODAJ SPINNET N O. 1

Klíčové aktivity projektu:

Monitorovací indikátory:

- preinkubace studentských inovativních podnikatelských záměrů
- stáže popularizátorů VaV a transfer zkušeností a
znalostí
- stáže studentů formou stínování manažerů
v inovačních firmách
- dlouhodobé stáže studentů ve vědeckotechnických
parcích

- počet nově vytvořených/inovovaných produktů
- počet podpořených osob – muži
- počet podpořených osob – poskytovatelé služeb
- počet podpořených osob – ženy
- počet úspěšně podpořených osob – pracovníků
v dalším vzdělávání
- počet zapojených partnerů

Propagační materiály projektu SPINNET

Stojan s vlaječkami

Poster 1

Desky

Poster 2
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Propagační materiály projektu SPINNET
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