ZPRÁVY

CENTRUM PRO INOVACI A TRANSFER TECHNOLOGIÍ
UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI
Centrum aplikovaného výzkumu

Vědeckotechnický park (VTP) Univerzity Palackého v Olomouci fakticky funguje od června loňského
roku pod názvem „Centrum pro inovaci a transfer
technologií Univerzity Palackého v Olomouci“ (CITT
UP). Je umístěn v objektu, který byl v minulých dvou
letech rekonstruován za ﬁnanční pomoci programu
„PARK“ Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Pilotního programu „Haná“. Objekt se nachází v areálu
Přírodovědecké fakulty UP v ulici Šlechtitelů.

V „Centru aplikovaného výzkumu“ (CENTRUM)
jsou soustředěny výzkumné personální i přístrojové
kapacity Univerzity Palackého v Olomouci s cílem
pomoci tradičním i inovačním ﬁrmám olomouckého
regionu v jejich výzkumných a vývojových programech. Přístrojové vybavení je na jedné straně určeno
vědeckým pracovištím univerzity, na druhé straně toto
vybavení slouží podnikům regionu, především malým
a středním podnikům, k realizaci jejich vývojových
a výzkumných programů i programů zlepšení kvality, certiﬁkace, testování jejich produkce, a tím zvýšení
jejich konkurenceschopnosti. Univerzita Palackého
garantuje odbornou a vědeckou stránku CENTRA,
především připravenost a kvaliﬁkaci personálu. Zároveň přispívá k připravenosti potenciálních uživatelů (inovačních malých a středních podniků) k využití
moderních technologických postupů. K tomuto slouží
nejen odborné semináře a exkurze, ale i krátkodobé
pracovní pobyty zaměstnanců inovačních podniků
v centru aplikovaného výzkumu.

Globálním cílem budování CITT UP je vytvoření
funkčního inovačního a technologického propojení
výzkumné a vývojové základny Univerzity Palackého v Olomouci s inovačními podnikatelskými subjekty Olomouckého kraje. Jsou postupně realizovány tři
cesty k dosažení tohoto cíle. Mimo fungování CITT
UP jako vědeckotechnického parku, tedy pronájmu
prostor podnikatelským subjektům a služeb v rámci
podpory malým a středním podnikům (MSP), činnosti Regionální kontaktní organizace pro střední
Moravu, nabízí Univerzita Palackého v Olomouci
prostřednictvím CITT UP služby Centra aplikovaného výzkumu.

V průběhu letošního roku je CENTRUM dále
vybavováno přístrojovou technikou, na jejíž pořízení
plánuje Univerzita Palackého vynaložit z vlastních
prostředků 7,2 mil. Kč. Další ﬁnanční zdroje byly
získány z projektu programu PARK II, který poskytne dotaci ve výši 5 mil. Kč. Cílem tohoto projektu je
aktivace a posílení technologického rozvoje MSP prostřednictvím poskytování nových služeb.

Podpora podnikatelských subjektů
CITT UP působí jako akreditovaný vědeckotechnický park Společnosti vědeckotechnických parků České
republiky. Jako takový poskytuje služby vyplývající
z činnosti VTP. V současné době působí v rámci CITT
UP na ploše cca 860 m2 pět inovačních ﬁrem se zaměřením na biotechnologie a optoelektroniku.

Naše roční zkušenosti s provozem vědeckotechnického parku ukazují na nezbytnost začlenění podnikatelského inkubátoru do struktury VTP. Právě
přes podnikatelský inkubátor vede cesta k realizaci
nových technologií, poznatků a myšlenek vznikajících na vědeckovýzkumných pracovištích Univerzity
Palackého.

Regionální kontaktní organizace pro střední
Moravu (RKO)
V průběhu roku 2001 postupně zahajovala svoji
činnost RKO jako konsorcium tří subjektů: Univerzity Palackého v Olomouci prostřednictvím CITT UP,
Slezské univerzity v Opavě a Okresní hospodářské komory Olomouc. RKO je součástí informační podpůrné
celostátní sítě NINET, jejímž cílem je šířit informace
o 5. a 6. rámcovém programu Evropské unie na podporu výzkumu a technologického vývoje.

Zkušenosti z řady zemí ukazují, že hnacím motorem hospodářského rozvoje regionu jsou dobře
fungující malé a střední podniky propojené s vědeckovýzkumnou základnou univerzit a akademických
institucí.
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Vzhledem k tomu, že v průběhu půlročního trvání
CITT UP bylo stoprocentně obsazeno 860 m2 vyhrazených k pronájmu inovačním ﬁrmám, takže následně
nemohlo být uspokojeno několik dalších zájemců
a i nadále roste zájem mezi absolventy a pracovníky
Univerzity Palackého o založení vlastních ﬁrem, aplikujících výsledky vývoje a výzkumu, je naším dalším
cílem rozšíření CITT UP o podnikatelský inkubátor zařazený do projektu vybudování průmyslové a technologické zóny města Olomouc v lokalitě Šlechtitelů.

Kontaktní adresa:
Mgr. Hana Štoselová, ředitelka
Centrum pro inovaci a transfer technologií
Univerzity Palackého v Olomouci
Šlechtitelů 27
783 71 Olomouc
Tel.: 585 631 400, 585 631 403
Fax: 585 221 882
E-mail: cittup@upol.cz
Internet: www-cittup.cz
- hšt -

MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ
V současné době vrcholí přípravy na 4. ročník největší mezinárodní soutěže na světě v oblasti simulace
strategie řízení společnosti s názvem Global Management Challenge-Euromanager (GMCHE). Záštitu nad
akcí převzal primátor hlavního města Prahy MUDr.
Pavel Bém a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

světového ﬁnále v Paříži si odvezli studenti z Vysoké
školy ekonomické v Praze.
Slavnostní zahájení tohoto mezinárodního projektu
se konalo 21. 10. 2004 v hotelu Crowne Plazza a začátkem listopadu byla odstartována vlastní soutěž. Od
12. 11. do 9. 12. proběhlo celkem pět soutěžních kol.
Začátkem března příštího roku se uskuteční národní
ﬁnále ČR, pak bude následovat národní ﬁnále Slovenska se slavnostním vyhlášením vítězů a v polovině
března se bude konat slavnostní vyhlášení vítězů ČR.
Mezinárodní ﬁnále a závěr celé soutěže v Lisabonu
koncem března udělá deﬁnitivní tečku za čtvrtým
ročníkem.

Soutěž je určena pro studenty vysokých škol, dále
zaměstnance a manažery nejrůznějších společností.
Cílem projektu je umožnit všem zájemcům jednak
doplnit si znalosti ve sféře prodeje, marketingu, výroby, ﬁnancí atd., ale také prohloubit si své vědomosti
a porovnat je jak na české, tak i zahraniční úrovni se
svými kolegy nejen v rámci Evropské unie. Počátky
GMCHE spadají do roku 1980 a celkem se jí zúčastnilo přes 270 tisíc soutěžících. V České republice se
první ročník uskutečnil před třemi lety a vítězství ze

Bližší informace k mezinárodní soutěži Global Management Challenge-Eromanager najdete na webové
adrese: www.euromanager.cz.
Pramen: LISTY hlavního města Prahy
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