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D O K U M E N T Y

Akreditované parky
Akademické a univerzitní centrum, n.p., Nové Hrady http://www.greentech.cz
BIC Brno, Podnikatelské a inovační centrum, s.r.o., Brno http://www.bicbrno.cz
BIC Ostrava, s.r.o., Ostrava http://www.bicova.cz
BIC Plzeň – Vědeckotechnický park, s.r.o., Plzeň http://www.bic.cz
Business Centre Litvínov, s.r.o., Litvínov http://www.bclitvinov.cz
Centrum pro inovaci a trans. technologií, UP v Olomouci http://www.cittup.cz
CTTV – INOTEX, s.r.o., Dvůr Králové nad Labem http://www.inotex.cz
Ekotechnologické centrum ČKD, a.s., Praha 9 není k dispozici +/
Podnikatelské a inovační centrum Most, Most http://www.vuhu.cz
Podnikatelský a inovační park Agritec, s.r.o., Šumperk http://agritec.cz
Podnikatelský a inovační park H. Brod, s.r.o., Havlíčkův Brod http://www.vubhb.cz
Podnikatelský inkubátor Kroměříž, s.r.o., Kroměříž není k dispozici

Regionální inovační centrum Frýdek-Místek, s.r.o., Dobrá http://www.vuhz.cz
Středisko rozvoje IT OLLI, s.r.o., Brno-sever http://www.olli.cz
Technologický inkubátor VUT v  Brně, Brno, U Vodárny 2 http://www.jic.cz
Technologický park Chomutov o.p.s., Chomutov http://www.tpcv.cz
Technologický Park Řež, a.s., Husinec-Řež http://www.ujv.cz/cz/park.html
Technologické a inovační centrum (TIC) ČVUT v Praze, Praha http://www.bic.cvut.cz
Třeboňské inovační centrum (TIC), n.p., Třeboň http://www.envi.cz
Vědecko-technologický park Ostrava, a.s., Ostrava http://www.vtpo.cz
Vědecko-technologický park Dakol, s.r.o., Petrovice u Karviné http://www.dakol-karvina.cz
Vědeckotechnický park VZLÚ Praha, a.s., Praha http://www.vzlu.cz
VTP Agrien, s.r.o., České Budějovice http://www.agrien.cz
VTP Inovační technologické centrum – VÚK, a.s., Panenské Břežany http://www.volny.cz/itcvukas
Další provozované parky
Technologické centrum Akademie věd ČR, Praha http://www.tc.cz
Technologický park Karlovy Vary, s.r.o., Karlovy Vary http://www.redi.cz
Připravované parky
Laboratories, s.r.o., Brno http://www.laboratories.cz
Region. centrum progresivních technologií, Plzeň není k dispozici

NA  ADRESE  WWW

SPOLEČNOSTI VĚDECKOTECHNICKÝCH PARKŮ ČR

+/ účastníci parku mají samostatné internetové adresy

Termín vědeckotechnické parky (VTP) je 
v podmínkách České republiky používán od roku 
1990 souhrnně pro všechny druhy parků (center). 
Vědeckotechnické parky se profilují především do 
tří hlavních typů: vědecký park, technologický park, 
podnikatelské a inovační centrum (mezi nimi členové 
sítě European Business and Innovation Centre Network 
– BIC). Zakladateli VTP jsou státní a regionální 
orgány, univerzity, výzkumné a vývojové organizace, 
průmyslové podniky, hospodářské komory, finanční 
instituce, soukromé firmy, sdružení a svazy.

Vědeckotechnické parky vznikly a další jsou 
připravovány v prostředí vědeckovýzkumných 
pracovišť a v prostředí vysokých škol, vznikají 
z iniciativy výrobních, obchodních a dalších 
podnikatelských subjektů, v pohraničních oblastech, 
z iniciativy soukromých osob. Stávají se součástí 
regionálních rozvojových plánů a připravovaných 
strukturálních fondů.

Z údajů v internetu připravila Marta Šlemendová


