Zápis
z elektronického 122. jednání výboru Společnosti vědeckotechnických parků ČR, z.s.,
konaného dne 15. 9. 2020
_________________________________________________________________________
Doporučení k zápisu sdělili: P. Švejda, J. Boudník, J. Burčík, M. Burian, P. Konečný, J.
Lakomý, I. Němečková, V. Veselý, O. Zezulák
Program jednání:
1. Kontrola plnění závěrů 121. výboru 4. 6. 2020
2. Informace z regionů (zasílat J. Lakomému k umístění na web – průběžně)
3. Projekty
* příprava nových projektů – dle výzev
4. INOVACE 2020, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, 1. – 4. 12. 2020
* sympoziální část
* výstavní část
* Cena Inovace roku
5. Hlavní úkoly a kalendář na rok 2021
6. Různé
Dohodnuté závěry
k bodu 1
- informace o VTP v ČR uveřejňovat v ip tt (termíny dle uzávěrek jednotlivých čísel)
(v ip tt 4/2020 – proof of concept výsledků UPOL, …)
T: 31. 10. 2020
- 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
- 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.
- mail P. Švejdy členům výboru SVTP ČR, z.s. ze dne 21. 8. 2020:
„V rámci přípravy elektronického jednání výboru SVTP ČR, z.s. dne 15. 9. 2020 jsem dnes
provedl kontrolu informací z regionů, které zasíláte k umístění na web Jardovi Lakomému
(jarda.lakomy@gmail.com) . Děkuji zodpovědným členům výboru za zaslané a umístěné
zprávy ze 7 regionů (Jihočeský, Středočeský, Plzeňský, Karlovarský, Jihomoravský, Kraj
Vysočina a Zlínský – Jaroslav Lakomý, Ivo Hain, Jiří Boudník, Vlastimil Veselý, Michal
Burian, Petr Konečný) a prosím zodpovědné členy výboru za zaslání zpráv ze 7 zbývajících
regionů (hl. m. Praha, Ústecký, Královéhradecký, Pardubický, Liberecký, Olomoucký a
Moravskoslezský – Jaroslav Burčík, Vlastimil Veselý, Ondřej Zezulák, Roman Jurečka,
Marek Valdmann).

Přivítám, když k 15. 9. 2020 budou na webu umístěny informace ze všech zbývajících
uvedených šesti regionů a v zápisu z jednání tuto skutečnost uvedeme s přehledem dat
posledních umístěných informaci z regionů.“
- za období od posledního elektronického jednání výboru se s ohledem na COVID19
neuskutečnila žádné návštěva VTP v ČR
k bodu 3
- příprava nových projektů – 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 4
- příprava účasti SVTP ČR, z.s. na INOVACE 2020, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR,
1. – 4. 12. 2020:
* informace o činnostech SVTP ČR, z.s. na úvodní plenární sekci 1. 12. 2020
* prezentace vybraných VTP ve výstavní části – formou roll-upů 1. 12. (nahlásit do 13. 11. –
viz přihláška umístěná na www.aipcr.cz od konce října t.r.), instalace 1. 12. od 8 – 9.00 hodin,
demontáž 1. 12. po skončení plenární sekce od 17 hodin
* přihlášky inovačních produktů do soutěže o Cenu Inovace roku 2020, záštita prezidenta ČR
M. Zemana, do 31. 10. 2020, možnost konzultace do 16. 10. 2020 nebo podle dohody
(přihláška je umístěna na www.aipcr.cz)
- účast na sympoziu do 26. 11. 2020 (viz www.aipcr.cz)
- aktuální informace k přípravě a hodnocení INOVACE 2020 budou průběžně umísťovány na
www.aipcr.cz
k bodu 5
- Hlavní úkoly a Kalendář SVTP ČR, z.s. na rok 2021
* oba tyto materiály umístit na www.svtp.cz
T: 18. 9. 2020
Z: J. Lakomý
k bodu 6
- Národní síť vědeckotechnických parků v ČR tvoří k dnešnímu dni 16 akreditovaných, 36
dalších provozovaných VTP v ČR; 15. průběžná etapa s platností do 31. 12. 2022
Z: P. Švejda, předseda AK
- příprava společného „nominačního“ projektu H4DI jako perspektivního eDIH (SVTP ČR,
z.s. je jedním ze zakládajících členů H4DI) v návaznosti na výsledky setkání na VŠO 14. 9.
2020
- Smart export fórum, Praha 29. 9. 2020 (www.smartexportforum.cz)
- Smart business festival, Praha 22. 10. 2020 (www.smartbusinessfestival.cz)
- 10. ročník projektu Vizionáři 2020 – uzávěrka přihlášek 13. 11. 2020, vyhlášení výsledků 1.
12. 2020, Praha (www.vizionari.cz)
- časopis ip tt 3/2020 a další materiály jsou průběžně umísťovány na www.aipcr.cz

- další, 123. jednání výboru SVTP ČR z.s. se uskuteční elektronicky k datu 8. 12. 2020
(program elektronického jednání rozeslat do 26. 11. 2020; doporučení k zápisu zašlou členové
výboru – svejda@svtp.cz, do 7. 12. 2020);
Příloha: dle textu
v Praze dne 15. 9. 2020
Zapsali: P. Švejda, I. Němečková, v. r.

