Zápis
z elektronického 121. jednání výboru Společnosti vědeckotechnických parků ČR, z.s.,
konaného dne 4. 6. 2020
Toto jednání bylo původně plánováno jako součást porady ředitelů VTP v ČR 4. 6. v SIC
Ostrava
__________________________________________________________________________
Doporučení k zápisu sdělili: P. Švejda, J. Boudník, M. Burian, J. Lakomý, I. Němečková
Program jednání:
1. Kontrola plnění závěrů elektronického 120. výboru 17. 3. 2020
2. Informace z regionů (zasílat J. Lakomému k umístění na web – průběžně)
3. Projekty
- příprava nových projektů – dle výzev
4. Různé
Dohodnuté závěry
k bodu 1
- informace o VTP v ČR uveřejňovat v ip tt (termíny dle uzávěrek jednotlivých čísel)
(v ip tt 3/2020 – proof of concept výsledků UPOL, Inovační centrum Ústeckého kraje, BIC
Plzeň – cowork, …)
T: 13. 7. 2020
- uskutečňovat jednání regionálních skupin SVTP ČR, z.s. (vazba na krajské RIS3); informace
o jednání umísťovat na www.svtp.cz, Zprávy z regionů
Z: členové výboru SVTP ČR, z.s.
- doplnit informace do „Zpráv z regionů na www.svtp.cz o aktuální akce v krajích ČR dle
působnosti členů výboru SVTP ČR, z.s.
T: průběžně
Z: členové výboru SVTP ČR, z.s.
- členský příspěvek na rok 2020 neuhradily: Inovační centrum Ústeckého kraje a
Podnikatelské centrum Rumburk (mail ze dne 19. 5.)
- ostatní úkoly jsou splněny nebo průběžně plněny
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 na COVID19
neuskutečnila žádné návštěva VTP v ČR

k bodu 3
- příprava nových projektů/součinnost při řešení stávajících projektů členů SVTP ČR, z.s. –
doporučení členů výboru SVTP ČR, z.s.
T: průběžně dle výzev
Z: členové výboru SVTP ČR, z.s.
k bodu 4
- zaslán mail členům výboru 9. 4. 2020 (koronavirový stav)
- v ip tt 2/2020, str. 3 obálky jsou uvedeny vybrané činnosti SVTP ČR, z.s. za uplynulých 30
let
- Národní síť vědeckotechnických parků v ČR tvoří k dnešnímu dni 15 akreditovaných, 35
dalších provozovaných VTP v ČR; 15. průběžná etapa s platností od 1. 1. 2020 do 31. 12.
2022 (žádost o akreditaci VTP COMTES ze dne 3. 6. 2020)
Z: P. Švejda, předseda AK
- ukončení členství BIC Brno, PI Nymburk a CAVD v SVTP ČR, z.s. k dnešnímu dni, MSIC
Ostrava k 31. 12. 2020
- nový člen SVTP ČR, z.s.: Energeticko-technický inovační klastr, z.s., Pardubice, zástupce
v SVTP ČR, z.s. Ivan Hudeček
+ zaslat fakturu za členství v roce 2020
T: ihned
Z: I. Němečková
- akce dle kalendáře na rok 2020: https://www.svtp.cz/wp-content/uploads/SVTPkalend%C3%A1%C5%99-2020-1.pdf
- digitální transformace 2020 – termíny v ip tt 2/2020, 2. strana obálky
- časopis ip tt 2/2020 (příloha) a další materiály jsou průběžně umísťovány na www.aipcr.cz
- další, 122. jednání výboru SVTP ČR z.s. se uskuteční elektronicky k datu 15. 9. 2020
(program elektronického jednání rozeslat do 1. 9. 2020; doporučení k zápisu zašlou členové
výboru – svejda@svtp.cz, do 10. 9. 2020);

Příloha: dle textu

v Praze dne 4. 6. 2020
Zapsali: P. Švejda, I. Němečková, v. r.

