SVTP, z.s.

VTP Brno, a. s.

Porada ředitelů vědeckotechnických parků
Dne 7. června 2018 se ve VTP Brno, a. s. uskutečnila 29. porada ředitelů
vědeckotechnických parků v ČR.
Poradu řídil P. Švejda. Zúčastnili se jí zástupci 12 provozovaných VTP v ČR, Agentury pro
podnikání a inovace a hosté. Porady se zúčastnilo celkem 24 osob.
Po skončení porady se uskutečnilo jednání 113. výboru SVTP ČR, z.s., 59. jednání
projektového týmu Národní síť VTP v ČR a 57. jednání komise pro akreditaci.
Program porady:
9.30
- Sraz účastníků ve VTP Brno, a.s. (malé občerstvení)
10.00 – 13.00 - Porada ředitelů – (řídí P. Švejda)
- informace o VTP Brno, a.s. (M. Burian)
- kontrola plnění závěrů porady ředitelů VTP v Plzni, 2017 (P. Švejda)
- národní síť VTP v ČR, elektronický katalog, mezinárodní spolupráce
- předání akreditačních osvědčení v rámci 14. průběžné etapy akreditace
- projekt SPINNET (č. CZ.1.07/2.4.00/17.0094, udržitelnost projektu, aktuální
informace)

-

-

INOVACE 2018, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, 4. – 7. 12. 2018;
prezentace SVTP ČR, z.s., VTP a inovačních firem umístěných ve VTP;
přihlášky do 23. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2018
aktuální informace k programu OP PIK (P. Kolář, Z. Šťáva)
projekty CzechInno (D. Kratochvíl)

13.00 – 14.00 – oběd
14.00 – 15.00 – prohlídka VTP Brno, a.s.
15.00 – Výbor SVTP ČR, z.s. (veřejné jednání)
16.00 - Projektový tým NS VTP v ČR a komise pro akreditaci VTP v ČR (veřejná jednání)
17.00

-

ukončení porady

___________________________________________________________________________

K jednotlivým částem programu:
Porada ředitelů VTP
V úvodu přivítal účastníky porady člen představenstva VTP Brno, a.s. P. Kostík a
ředitel VTP Brno, a.s. a člen výboru M. Burian. V rámci prezentace provozovatele parku byly
představeny již realizované a provozované projekty akreditovaných VTP Brno, a.s. a Biology
Park Brno a.s.
Burian VTP Brno
Burian BTP Brno
Dále prezentoval M. Burian aktuálně realizovaný projekt výstavby vtp s orientací na Smart
City - Smart Innovation Center v Ostravě.
Burian SIC Ostrava
V úvodu požádal P. Švejda přítomné účastníky o souhlas se zveřejněním prezentací a
fotografií na www.svtp.cz a v časopisu Inovační podnikání a transfer technologií; ke kontrole
plnění závěrů poslední porady v Plzni ve dnech 8. – 9. 6. 2017 konstatoval, že úkoly jsou
splněny nebo průběžně plněny.
Informoval o stávajícím stavu Národní sítě VTP v ČR (údaje o akreditovaných – 15 a
provozovaných - 34, které tvoří tuto síť, jsou na www.svtp.cz) a ekatalogu VTP SVTP ČR,
z.s. dle stavu k termínu porady. Uvedl, že webová stránka SVTP ČR, z.s. je hojně
navštěvována, VTP mohou využívat elektronický katalog ke své prezentaci. V 15
akreditovaných VTP je umístěno 204 inovačních firem, 1845 pracovníků, rozloha pozemků
414.768 m2, zastavěná plocha 127.188 m2, užitná plocha 169.554 m2, pronajatá plocha 77.063
m2, zbývá k pronájmu 92.631 m2.
V rámci mezinárodní spolupráce SVTP ČR, z.s. podal informaci o pokračování
mezinárodní spolupráce akreditovaných VTP v souvislosti s plněním projektu LE 15014,
který byl realizován v období 10/2015 – 12/2017 a byl ukončen závěrečnou oponenturou 25.
1. 2018.
Informoval o probíhající průběžné 14. etapě akreditace dle úvodního stavu k 31. 12.
2017 s platností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019. Do podmínek této etapy byla zahrnuta možnost
odnětí akreditace (v případy, kdy VTP přestane splňovat kritéria pro akreditaci). Rozhodnutí o
akreditaci jsou předávána po splnění akreditačních podmínek na základě mailové žádosti
(svejda@svtp.cz) o akreditaci jednotlivých VTP. Podkladem k udělení akreditace jsou údaje
uveřejněné na webu SVTP ČR, z.s., v ekatalogu VTP SVTP ČR, z.s.
V rámci této etapy akreditace bylo dosud schváleno a postupně předáno 15 osvědčení
o akreditaci zástupcům VTP, z toho dnes zástupcům CAVD s.r.o., Dobříš (M. Kuzdas) a
Vědeckotechnickému parku Univerzity Palackého v Olomouci (R. Jurečka); Centru podpory
inovací VŠB – TU Ostrava předal toto osvědčení P. Švejda v úvodní části regionálního
setkání Kybernetická revoluce CZ II dne 5. 6. 2018 v Ostravě.
K projektům SVTP ČR, z.s. podal tyto informace:
* SPINNET – udržitelnost projektu do 31. 8. 2019, úkoly do 31. 8. 2018
+ 3. monitorovací zpráva o udržitelnosti dle stavu k 31. 8. 2017 odevzdána MŠMT dne
3. 10. 2017, schválena 18. 5. 2018
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+ formuláře k vyplnění uskutečněných aktivit za 09/2017 – 08/2018 byly rozeslány 15.
5. 2018, vyplněné zaslat SVTP ČR, z.s. do 31. 8. 2018
+ odevzdat 4. monitorovací zprávu udržitelnosti dle stavu k 31. 8. 2018 do 30.10. 2018
* příprava nových projektů – dle výzev
Informoval o přípravě účasti SVTP ČR, z.s., VTP a inovačních firem v nich
umístěných v jednotlivých částech INOVACE 2018, Týden výzkumu, vývoje a inovací
v ČR (4. – 7. 12. 2018):
* sympozium (25. ročník) – vystoupení v úvodní plenární sekci 4. 12. 2018
* veletrh invencí a inovací (25. ročník) – prezentovat projekt SPINNET, Národní síť
VTP v ČR, jednotlivé VTP a inovační firmy v nich umístěné včetně inovačních firem,
které dosáhly inovační zralosti a opustily VTP
* Cena Inovace roku 2018 (23. ročník pod záštitou prezidenta ČR Miloše Zemana) –
přihlásit inovační produkty inovačních firem do soutěže (podmínky viz www.aipcr.cz)
(podklady k tomuto vystoupení jsou uvedeny v prezentaci ze dne 7. 6. 2018).
Švejda
D. Kratochvíl, CzechInno, z.s.p.o. informoval o 6. ročníku Festivalu exportu CZ
2018 dne 21. 6., projektu CEEInno, Smart Business Festival SK dne 19. 9. v Bratislavě, 4.
ročníku projektu Smart Business Festivalu dne 24. 10. (SVTP ČR, z.s. partnerem čtvrtého
ročníku projektu) a o 8. ročníku projektu Vizionáři 2018, uzávěrka přihlášek je 15. 11.,
vyhlášení výsledků 4. 12. v rámci INOVACE 2018; více na www. aipcr.cz a
www.czechinno.cz. Informoval o regionálních setkáních v rámci Kybernetické revoluce CZ II
– Lidé versus roboti v I. pololetí 2018 – uskutečnilo se 6 setkání: 25. 1. ve VTP Plzeň, 28. 3.
v JVTP České Budějovice, 11. 4. v Olomouci, 26. 4. v Podnikatelském inkubátoru
Kanov, Karlovy Vary, 17. 5. v TITC – Technology Innovation Transfer Chamber, Brno, 5.
6. ve VŠB-TU Ostrava. Ve II. pololetí se setkání uskuteční 9. 10. v Ústí nad Labem, 7. 11.
v TC Hradec Králové a 20. 11. v TIC Zlín (www.kybernetickarevoluce.cz).
Kratochvíl
V další části přednesli svá vystoupení:
P. Kolář a Z. Šťáva, Agentura pro podnikání a inovace (API) informovali o připravené
nové výzvě – aktivita a) (Z. Šťáva) a o přehledu ke stavu výsledků doposud vyhlášených
výzev (P. Kolář)
Prezentace zástupců agentury API informovala účastníky porady jednak o současném stavu
administrace doposud vyhlášených výzev programu Služby infrastruktury, tj. o přehledu
projeveného zájmu žadatelů o vyhlášené výzvy I – IV, o probíhajícím hodnocení výzvy IV, o
počtu již ukončených projektů a proplacených žádostech o platbu po realizovaných etapách
projektů. Následně byla přednesena informace o připravenosti vyhlásit výzvu V programu
Služby infrastruktury OPPIK pro aktivitu a, tj. aktivitu podporující poradenství MSP
prostřednictvím VTP v těchto oblastech - strategické řízení a management inovací,
strategické poradenství při vstupu na nové trhy, ochrany a využití práv duševního vlastnictví,
navazování a rozvíjení výzkumné spolupráce, komercializace výsledků výzkumu, přístupu ke
kapitálu, validace podnikatelského modelu, rozvoj řízení procesů ve firmě, vedení
zaměstnanců, obchodní a marketingové strategie a poradenství v oblasti návrhových či
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konstrukčních procesů. Celková alokace výzvy je 250 mil. Kč a max. výše dotace na jeden
projekt je až 15 mil. Kč. Výzva bude vyhlášena 15. 6. 2017, žádosti o dotaci budou přijímány
od 28. 8. do 27. 11. 2018.
Kolář
Šťáva
Poté následovala prohlídka budovy TITC společnosti VTP Brno, a.s., kterou provázel M.
Burian. Byla navštívena pracoviště tří významných inovativních nájemců, včetně praktických
demonstrací:
o Blumenbecker Prag s.r.o. zabývající se automatizací strojů a robotikou
(www.blumenbecker.cz) - r&d center
o ERA a.s. globální lídr v oblasti radiolokace a multilaterance (www.era.aero.cz)
- r&d center
o Sense Arena s.r.o. vývoj tréninkového programu pro sportovce (hokej)
v prostředí virtuální reality (www.sensearena.com) - r&d center
Po obědě se uskutečnila veřejná jednání 113. výboru SVTP ČR, z.s., 59. projektového
týmu Národní síť VTP v ČR a 57. komise pro akreditaci. Zápisy z těchto jednání jsou
umístěny na www.svtp.cz.

x

x

x

Účastníkům byly k dispozici tyto materiály: ip tt 1/2018; brožura Cena Inovace roku 2018 –
materiály je možné vyzvednout si v sekretariátu SVTP ČR, z.s., jsou umístěny též na
www.aipcr.cz, pozvánka na Festival exportu CZ 2018, www.festivalexportu.cz .
P. Švejda poděkoval za kvalitní vystoupení všem přednášejícím a potvrdil zájem o další
spolupráci SVTP ČR, z.s. s API v této oblasti, M. Burianovi za vytvoření velmi dobrých
podmínek pro uskutečnění porady.
Porada ředitelů VTP byla hodnocena jako úspěšná, byly splněny cíle porady, byly projednány
otázky zakládání, dalšího rozvoje a forem podpory VTP v ČR, byla oceněna dlouholetá
spolupráce SVTP ČR, z.s. s API.
Další porada ředitelů VTP se uskuteční v Kralupech nad Vltavou dne 6. 6. 2019.
V roce 2020 se mezinárodní porada ředitelů VTP se uskuteční v Ostravě dne 4. 6.
V roce 2021 se mezinárodní porada ředitelů VTP se uskuteční ve Strojírenském
VTP Buštěhrad dne 10. 6.
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V Praze dne 7. 6. 2018
Zpracovali: Pavel Švejda, v. r.
Iveta Němečková, v. r.
Fotogalerie (Iveta Němečková)
Vystupující souhlasí se zveřejněním prezentací a fotografií na www.svtp.cz a v časopisu
Inovační podnikání a transfer technologií
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