Zápis
z elektronického 130. jednání výboru Společnosti vědeckotechnických parků ČR, z.s.,
konaného ke dni 13. 9. 2022
_________________________________________________________________________
Děkuji členům výboru SVTP ČR, z.s. za jejich návrhy, náměty a doporučení k tomuto
zápisu
Program jednání:
1. Kontrola plnění závěrů 129. výboru 9. 6. 2022
2. Národní síť VTP v ČR – aktuální stav elektronického katalogu
3. Informace o přípravě 16. etapy akreditace VTP v ČR
4. Informace z regionů (zasílat J. Lakomému k umístění na web – průběžně)
5. Nové projekty SVTP ČR, z.s.
6. INOVACE 2022, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, 6. – 9. 12. 2022
* sympoziální část
* výstavní část
* Cena Inovace roku
7. Hlavní úkoly a kalendář na rok 2023
8. Různé
Dohodnuté závěry
k bodu 1
- změna adresy SVTP ČR, z.s. – sídlo, virtuální kancelář - je zapsána ve Spolkovém rejstříku
(L 922, vedená u Městského soudu v Praze)
- v ip tt 3/2022 je uveřejněna informace o Podnikatelském inkubátoru Kanov, str. 6
- informace o VTP v ČR uveřejňovat v časopisu Inovační podnikání a transfer technologií
(XXX. ročník v roce 2022) - termín uzávěrky zbývajícího čísla:
4/2022: 31. 10. 2022
* žádost o zařazení informace o prezentaci VTP v ip tt zaslat (svejda@svtp.cz) s předstihem
s ohledem k termínu uzávěrky a termínu jednání redakční rady (termíny RR jsou na
http://www.aipcr.cz/kalendar-2022.asp
T: 4. 10. 2022
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. včetně jednání regionálních skupin SVTP ČR, z.s.
(vazba na krajské RIS3)
T: průběžně
Z: členové výboru SVTP ČR, z.s.
- ostatní úkoly jsou splněny nebo průběžně plněny
k bodu 2
- k dnešnímu dni tvoří NS VTP v ČR, dle údajů v elektronickém katalogu VTP SVTP ČR, z.s.
16 akreditovaných VTP a 28 provozovaných VTP v ČR. Z eKatalogu bude odstraněno 15

VTP v části provozované parky. Tyto VTP na opakované výzvy neaktualizovaly své údaje
v eKatalogu; postup projednat v projektovém týmu NS VTP v ČR 13. 9. 2022
k bodu 3
- byl projednán návrh kritérií pro akreditaci VTP v ČR v rámci 16. etapy akreditace dle stavu
k 31. 12. 2022 s účinností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025 (základem jsou kritéria pro 15. etapu,
viz http://www.svtp.cz/rubriky/akreditace/kriteria-pro-akreditaci-vtp/ – průběžná etapa,
nadále bude možnost odnětí akreditace (v případě, kdy VTP přestane splňovat kritéria pro
akreditaci
- kritéria schválit na jednání AK 13. 9. 2022
k bodu 4
- zasílat informace o činnosti v regionech J. Lakomému (jarda.lakomy@gmail.com), který je
umístí na www.svtp.cz;
T: průběžně
Z: členové výboru SVTP ČR, z.s.
- 10. ročník konference UP business camp (https://www.upbusinesscamp.cz/), 5. 11. 2022 (P.
Kubečka)
- za období od posledního elektronického jednání výboru se neuskutečnila žádná návštěva
VTP v ČR
k bodu 5
- příprava nových projektů s účastí SVTP ČR, z.s. – doporučení členů výboru SVTP ČR, z.s.
zaslat na nemeckova@svtp.cz
T: průběžně dle výzev
Z: členové výboru SVTP ČR, z.s.
k bodu 6
- příprava účasti SVTP ČR, z.s. na INOVACE 2022, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR,
6. – 9. 12. 2022 ve spolupráci se sdružením CzechInno:
* informace o činnostech SVTP ČR, z.s. 6. 12. 2022
* prezentace vybraných VTP ve výstavní části – formou roll-upů, 6. 12. (nahlásit do 22. 11. –
viz přihláška umístěná na www.aipcr.cz od konce října t.r.), instalace 6. 12. od 8 – 9.00 hodin,
demontáž 6. 12. po skončení sekce od 17 hodin
* přihlášky inovačních produktů do soutěže o Cenu Inovace roku 2022, záštita prezidenta ČR
M. Zemana, do 31. 10. 2022, možnost konzultace do 17. 10. 2022 nebo podle dohody
(přihláška je umístěna na www.aipcr.cz)
++ informace byly projednány na poradě ředitelů VTP v ČR v Ostravě 9. 6. 2022
- účast na sympoziu do 26. 11. 2022 (viz www.aipcr.cz)
- aktuální informace k přípravě a hodnocení INOVACE 2022 budou průběžně umísťovány na
www.aipcr.cz
k bodu 7
- Hlavní úkoly a Kalendář akcí SVTP ČR, z.s. na rok 2023
* oba tyto materiály umístit na www.svtp.cz
T: 15. 9. 2022
Z: J. Lakomý

Za VTP UP Olomouc (P. Kubečka):
- květen 2023 podnikatelská soutěž Podnikavá hlava 2023 (www.podnikavahlava.cz)
- červen 2023 StartUPDay setkání firem a akademického prostředí v prostorách VTP UP
- červen 2023 9. workshop center transferů technologií
- červenec 2023 Slavnostní otevření čtvrté budovy VTP - CITT UP - Envelopa D
(https://www.envelopa.cz/)
- listopad 2023 UP business camp 2023
k bodu 8
- Národní síť vědeckotechnických parků v ČR tvoří k dnešnímu dni 16 akreditovaných a 28
dalších provozovaných VTP v ČR; 15. průběžná etapa s platností do 31. 12. 2022; dne 27. 7.
2022 odeslal P. Švejda mailem pokyny akreditovaným VTP 270722/21 – 32 let od zahájení
činnosti SVTP ČR, z.s., 32. porada ředitelů 9. 6. 2022, zhodnocení stavu aktuální 15.
průběžné etapy akreditace, příprava návrhu kritérií 16. etapy
Z: P. Švejda
- účast P. Švejdy na jednání Akademické rady Unicorn University dne 22. 6. 2022
(www.unicornuniversity.net/cs)
- FOR ARCH, Praha, 20. – 24. 9. 2022 (www.forarch.cz)
- mezinárodní odborná konference PLASTKO 2022, Zlín, 21. – 22. 9. 2022
(www.cps.utb.cz/cs/konference)
- Mezinárodní strojírenský veletrh, Brno, 4. – 7. 10. 2022 (www.msv.cz)
- Smart Export Fórum 2022 Česko & Ukrajina, 6. 10. 2022, RHK Brno
- Týden inovací ČR, říjen 2022, hlavní událost 10. 10., Cubex Centrum Praha
(www.tydeninovaci.cz)
- Smart Business Festival CZ 2022, Praha, 9. 11. 2022 (www.smartbusinessfestival.cz)
- Aktuality CzechInno - viz https://czechinno.cz/ (12. ročník projektu VIZIONÁŘI 2022,
uzávěrka přihlášek 11. 11.)
- Světový inženýrský konvent WEC 2023 (www.csvts.cz)
- další, 131. jednání výboru SVTP ČR z.s. se uskuteční elektronicky k datu 13. 12. 2022
Přílohy:
Hlavní úkoly a Kalendář akcí SVTP ČR, z.s. na rok 2023
Časopis IP and TT III/2022
v Praze dne 13. 9. 2022
Zapsali: P. Švejda, I. Němečková, v. r.

