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* Základní údaje o SVTP ČR, z.s.
* Základní typy VTP
* Národní síť VTP v ČR
* Kritéria pro akreditaci VTP v ČR
* Mezinárodní spolupráce SVTP ČR, z.s.
* Spolupráce se Slovenskou republikou
* VTP v Systému inovačního podnikání v ČR, základní
aktivity

2

Základní údaje o SVTP ČR, z.s.
* založena dne 27. 7. 1990 jako občanské sdružení dle
zákona č. 83/1990 Sb. (moje osobní účast od 12. 2. 1990)
* od 1. ledna 2014 se podle § 3045 odst. 1 obč. zák. č.
89/2012 Sb. je spolkem ve smyslu ustanovení § 214
a násl. obč. zák.“
* RVVI 30. ledna 2015 schválila zařazení mezi v.o.
* hlavní činností je příprava, provoz a další rozvoj VTP v
ČR a jejich mezinárodní spolupráce na multilaterální a
bilaterální úrovni
* zakládající člen AIP ČR (23. 6. 1993); součást Systému
inovačního podnikání v ČR (informace od str. 13)
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Základní typy VTP
* Vědecký park (centrum)
* Technologický park
* Podnikatelské a inovační centrum (BIC)

Další používané pojmy:
• Podnikatelský inkubátor
• Centrum pro transfer technologií
(oba v souvislosti s VTP)
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Národní síť VTP v ČR (stav k 10. 5. 2016)
* akreditované VTP ….. 11
(akreditace od 1994, aktuálně probíhá 13. průběžná etapa – 01/2016 – 12/2017)

* další provozované ….. 37
- V zemích s vybudovanou inovační infrastrukturou
fungují zpravidla 3 VTP na 1 milion obyvatel
- Údaje o VTP v ČR, členech Národní sítě VTP v ČR
jsou umístěny v eKatalogu VTP SVTP ČR
(http://www.svtp.cz/katalog/)
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Kritéria pro akreditaci VTP v ČR
(ovlivňují kritéria pro přijetí inovačních firem do VTP)

* vyřešené otázky majitel - zakladatel - provozovatel
* inkubátor malých a středních inovačních firem (minimální užitná
plocha 3000 m2)
* transfer technologií (příklady minimálně 2 úspěšných transferových projektů)
* výchova k inovačnímu podnikání (formy účasti v rámci jednotlivých typů
přípravy odborníků)
* kvalitní technické a poradenské služby (výčet poskytovaných služeb s jejich
hodnocením)
* aktivní součást inovační infrastruktury (role VTP v rámci regionální inovační
infrastruktury)
* součinnost s VŠ, práce se studenty
(stáže ve VTP a v inovačních firmách v nich umístěných)
* VTP je členem SVTP ČR s uvedením této informace na webu VTP s linkem na
SVTP ČR
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Mezinárodní spolupráce SVTP ČR, z.s.
* Multilaterální:
- IASP (International Association of Science Parks)
- SPICE (Science Park and Innovation Center
Experts)
- EBN (European Business Network)
* Bilaterální spolupráce
* Elektronické propojení SVTP ČR, z.s.
- Projekt LE 15014 „OKO SVTP ČR“ (zapojení

VTP a
inovačních firem v nich umístěných do mezinárodní spolupráce v oblasti
VaV)
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IASP (International Association of Science Parks)
* SVTP ČR, z.s. členem od roku 1995
* problematika vědeckých parků a navazující
infrastruktury
* účast na jednání orgánů a komisí IASP
* výměna zkušeností
* letos účast na 33. mezinárodní konferenci v Moskvě,
19. – 22. 9. 2016
* www.iasp.ws
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SPICE (Science Park and Innovation Center Experts)
* SVTP ČR, z.s. členem od roku 1991
* J. Klementová a P. Švejda členy „Members of
SPICE group“
* účast na jednání orgánů a komisí SPICE
* dlouhodobá spolupráce s prezidentem J. Fiedlerem
* www.spice-group.de
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EBN (European Business Network)
* Národní komitét EBN v ČR
* účast na jednání orgánů a komisí EBN, konferencí
a dalších akcí
* výměna zkušeností
* www.ebn.be
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Bilaterální spolupráce
* spolupráce s VTP na Slovensku (od roku 1990,
aktuálně např. VTP Žilina)
* asociace VTP v ČLR, Francii, Itálii, Polsku,
Rakousku, Ruské federaci, SRN, Švýcarsku,
V. Británii, zemích Skandinávie
* výměna zkušeností
* podmínky pro spolupráci jednotlivých VTP a
inovačních firem v nich umístěných
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Elektronické propojení SVTP ČR, z.s.
* webová stránka www.svtp.cz
* partneři – tuzemští a zahraniční

* ekatalog VTP SVTP ČR
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VTP v Systému inovačního podnikání v ČR, základní
aktivity:
• SVTP ČR, z.s. členem AIP ČR, z.s. – zakládající člen
23. 6. 1993
• http://www.aipcr.cz/systempodnik.asp
• INOVACE, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR
(od roku 1994, letos 23. ročník, 6. – 9. 12. 2016); možnost
prezentace obou Silikátových společností
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• Soutěž o Cenu Inovace roku (od roku 1996, letos 21.

ročník, záštita prezidenta ČR Miloše Zemana); možnost
přihlásit inovační produkty dle kritérií soutěže

• Časopis Inovační podnikání a transfer technologií (od
roku 1993, letos XXIV. ročník); možnost příspěvků

- Další aktivity mohou být potvrzeny individuálně
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Děkuji Vám za pozornost
Pavel Švejda
Společnost vědeckotechnických parků ČR, z.s.
svejda@svtp.cz
www.svtp.cz
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