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Úvodní slovo
Vážení členové a partneři Asociace inovačního podnikání ČR,
při příležitosti 15. výročí zahájení činnosti naší Asociace jsme vydali publikaci, kterou
právě dostáváte. Jejím cílem je bilancovat naše hlavní aktivity.
Asociace byla založena 23. 6. 1993, jako občanské sdružení dle zákona č. 83/90 Sb., které plní funkci nevládní organizace pro oblast inovačního podnikání, transfer technologií
a vědeckotechnických parků. Zakládajícími členy se staly Společnost vědeckotechnických
parků ČR, Česká společnosti pro nové materiály a technologie a Společnost pro podporu
transferu technologií. Na základě dohod o součinnosti při rozvoji inovačního podnikání v
ČR vstoupilo v dalších letech do AIP ČR 26 subjektů, z toho 3 zahraniční.
Motivací pro založení Asociace byla snaha zabývat se komplexně problematikou inovací
v době, kdy jakákoliv strategie či politika byla v ČR odmítána. V tomto směru byla AIP ČR
bezesporu prvým subjektem, který se k podpoře inovačního podnikání přihlásil. V úvodním období naší činnosti nebyla podpora inovací prioritou ani v Evropské unii.
V současně době je otázka inovací skloňována i nejvyššími vládními představiteli v čele
s premiérem Mirkem Topolánkem, který se ve svém projektu VIVAT přihlásil k podpoře
inovací. Tento posun se promítl do Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací, která
byla schválena vládou ČR 26. 3. 2008.
S uspokojením proto můžeme konstatovat, že naše snaha nebyla marná. Považujeme
za nutné, aby naše zkušenosti a především naše prioritní aktivity, činnosti a projekty,
zejména:

• Systém inovačního podnikání v ČR
• Cena Inovace roku
• Časopis Inovační podnikání a transfer technologií
• INOVACE, Týden výzkumu, vývoje a inovací
• Příprava odborníků pro oblast inovačního podnikání atd. byly zahrnuty do
připravované Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací.
Vážení čtenáři,
následující přehled je stručným výčtem nejvýznamnějších aktivit AIP ČR za 15 let její
činnosti. Budeme rádi, když Vás publikace osloví a přispěje k podpoře inovací a inovačního
podnikání v ČR.

Pavel Švejda
generální sekretář AIP ČR

Karel Šperlink
prezident AIP ČR

[ 4 ]

15let kopie.indd 4

2.9.2008 10:55:21

Preface
Dear members and partners of the Association of the Innovative Entrepreneurship CR,
Under occasion of 15 years existence of our Association activities we have issued the publication which you are just receiving. Its aim is to balance our main activities.
The Association was established on June 23, 1993, as a civic association pursuant to Act No.
83/90 Coll. fulﬁlling the function of the non-governmental organization for the area of innovative entrepreneurship, technology transfer and science and technology parks. The founders
involved The Society of Science and Technology Parks CR, Czech Society for New Materials and
Technologies and ﬁnally, Society for Support of Technology Transfer. On the basis of agreements
on collaboration at the development of the innovative entrepreneurship in CR, another 26 entities
joined AIE CR during next years, out of them 3 from abroad.
The motivation for the Association establishment was an eﬀort to deal generally with the issue
of innovation at times, when any strategy or policy was rejected in CR. In that sense, AIE CR
was undoubtedly the ﬁrst entity which advocated innovative entrepreneurship. At the initial
period of our activity the support of innovation was even not a priority of European Union.
Recently, the issue of innovation has been spelled out even by the top government representatives headed by our Prime Minister Mirek Topolánek, who advocated innovation in his VIVAT
project. That shi has reﬂected in the Reform of Research, Development and Innovation System
approved by the CR government on March 26, 2008.
Therefore, we can state with satisfaction that our eﬀort was not in vain. We believe it is necessary that our experience and mainly our prioritized activities, operations and projects stated
below are included into the National Policy of Research, Development and Innovation:

•
•
•
•
•

The System of Innovative Entrepreneurship in CR
Innovation of the Year Award
Innovative Entrepreneurship and Technology Transfer Journal
INNOVATION, Week of Research, Development and Innovation
Preparation of experts for the Innovative entrepreneurship area, etc.

Dear readers,
The following summary is just a short count-down of the most signiﬁcant AIE activities during its 15 years existence. We will be pleased if this publication addresses you and is beneﬁcial
for the support of innovation and innovative entrepreneurship in CR.

Pavel Švejda
Secretary General of AIE CR

Karel Šperlink
President of AIE CR
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Zakládající členové
Společnost vědeckotechnických parků ČR (SVTP ČR) zahájila svoji činnost
27. 7. 1990. Společnost sdružuje všechny druhy vědeckotechnických parků v ČR.
Jejím základním úkolem v rámci Systému inovačního podnikání v ČR je budování Národní sítě VTP v ČR a její další zkvalitňování, včetně mezinárodní spolupráce na bilaterální a multilaterální úrovni.
Do dalšího období bude Společnost dbát na zkvalitňování podmínek pro činnost akreditovaných, dalších provozovaných a připravovaných VTP v ČR, zejména v souvislosti s operačním programem PROSPERITA II.
Více informací na www.svtp.cz
Pavel Švejda
prezident SVTP ČR
Společnost pro podporu transferu technologií (SPTT) byla založena 17. 12.
1991 s cílem přispět k využívání výsledků výzkumu a vývoje v komerční sféře a
podpořit vznik a rozvoj organizací zabývajících se transferem technologií. Společnost sdružuje organizace i individuální členy z oblasti podnikání, výzkumu,
vývoje a inovací, kteří se transferem technologií a souvisejícími činnostmi zabývají. Většina členů SPTT je od ledna 2008 zapojena prostřednictvím projektu
BISONet do nové sítě Enterprise Europe Network, která poskytuje komplexní
služby podnikatelům.
Více informací na www.een-cz.cz
Karel Klusáček
prezident SPTT
Česká společnost pro nové materiály a technologie (ČSNMT) zahájila svoji
činnost 10. 2. 1993 jako jedna ze dvou nástupnických společností (ČR A SR) původní federální
„Společnosti pro nové materiály a technologie“ založené 20. 1. 1991.
Základním úkolem je podpora výzkumu, vývoje a inovací v oblasti nových
materiálů a technologií v rámci ČR a spolupráce se zahraničními partnery, která
vyúsťuje v konkrétních projektech VaV v rámci českých i mezinárodních programů.
Více informací na www.csnmt.fme.vutbr.cz
Karel Šperlink
prezident ČSNMT
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Foundation members
Science and Technology Parks Association of the CR (STPA CR) started it´s
activities on 27 July 1990. The association unites all kinds of science and technology parks in the Czech Republic. It´s main goal within the System of Innovative
Entrepreneurship in CR is creating a National network of science and technology
parks in CR and it´s further optimization, including international cooperation on
bilateral and multilateral basis.
For future the Association will focus on improving conditions for operation
of other certiﬁed, operated and upcoming Science and Technology Parks in CR,
mainly in connection with the PROSPERITA II operation programme.
For more information see www.svtp.cz
Mr. Pavel Švejda
STPA CR President
Society for Technology Transfer Support (STTS) was established on 17 December 1991 with the objective to contribute to utilizing results of research and
development in commercial sphere, and support establishment and development
of companies involved in transfer of technologies. STTS associates a number of
organizations and individuals from business, research, development and innovation ﬁelds that are involved in technology transfer and related activities. Since
January 2008, most STTS members have via the BISONet project been integrated
to the new Enterprise Europe Network providing complete service to entrepreneurs.
For more information see www.een-cz.cz
Mr. Karel Klusáček
STTS President
Czech Society for New Materials and Technologies (CSNMT) started it´s activities on 10 February 1993 as one of two successor societies (Czech and Slovak Republic) of the then federal „Society for New Materials and Technologies“
founded on 20 January 1991.
Main objective is support of research, development and innovation in the ﬁeld
of new materials and technologies in the Czech Republic, and cooperation with
partners from abroad which results in speciﬁc VaV projects within Czech and
international programmes.
For more information see www.csnmt.fme.vutbr.cz
Mr. Karel Šperlink
CSNMT President

[ 7 ]

15let kopie.indd 7

2.9.2008 10:55:22

Hlavní cíle
• vytvoření a zpřístupnění inovační infrastruktury (základ tvoří Systém inovačního podnikání v ČR – informace viz domovská stránka AIP ČR: www.
aipcr.cz) konečným uživatelům – inovačním ﬁrmám. Základem systému je
Informační centrum pro inovace a transfer technologií AIP ČR a činnost
Klubu inovačních ﬁrem AIP ČR
• vytvoření podmínek pro spolehlivou funkci inovačního trhu, tj. setkávání
nabídky a poptávky po vyspělých výrobcích, technologiích a s nimi spojenými službami.
Hlavní aktivity AIP ČR se orientují na konečné uživatele, tedy na inovační
ﬁrmy, transferová pracoviště, vědeckotechnické parky, pracoviště výzkumu
a vývoje. AIP ČR zajišťuje koordinaci činností jednotlivých subjektů působících v oblasti inovačního podnikání (společné projekty) a vzájemný přenos
zkušeností a poznatků tak, aby celkově vynaložené náklady byly při maximálním účinku minimální. AIP ČR realizuje svůj program INOVACE XXI.
Cílem tohoto programu je přispívat ke zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky.

[ 8 ]

15let kopie.indd 8

2.9.2008 10:55:23

Main objectives
• establishment and accessibility of the innovative structure (the base is formed by the system of innovative entrepreneurship in CR – for information
see AIE CR home page: www.aipcr.cz) for end users – innovative companies. The basis of the system is the Information Centre for Innovation and
Technology Transfer of AIE CR including activities of Club of Innovative
Firms of AIE CR
• establishment of conditions for reliable functioning of the innovative market, i. e. reconciliation of oﬀer and demand for advanced products, technologies and services connected with them.
Main activities of AIE CR are aimed at end users, i.e. innovative companies, transfer institutions, science and technology parks, and ﬁnally at research and development institutions. AIE CR coordinates activities of particular entities operating in the area of innovative entrepreneurship (joint
projects) including mutual transfer of experience and knowledge so that total
incurred costs were minimal at maximal eﬃciency. AIE CR is implementing
its INNOVATION XXI program. The aim of that program is to contribute in
competition increase of the Czech economy.

[ 9 ]
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Hlavní úkoly
•zabezpečovat spolehlivé informační toky mezi jednotlivými subjekty, podílejícími se na rozvoji Systému inovačního podnikání v České republice; plnit metodickou a koordinační funkci při přípravě regionálních inovačních strategií a
při vytváření regionální inovační infrastruktury,
•zajišťovat kontakt a součinnost s ústředními orgány státní správy a Parlamentem ČR při řešení problematiky inovačního podnikání v ČR; získávat významné instituce a osobnosti z vlády, výzkumu, průmyslu, bankovnictví a dalších
zainteresovaných subjektů,
•zajišťovat součinnost s Hospodářskou komorou ČR, Svazem měst a obcí ČR a
dalšími partnery, například Českým svazem vědeckotechnických společností,
Společenstvem organizátorů veletržních a výstavních akcí ČR aj.,
•rozvíjet spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR se zaměřením na inovační podnikání ﬁrem,
•iniciovat vznik legislativních a organizačních předpokladů pro rozvoj inovačního podnikání a propagovat inovační podnikání ve sdělovacích prostředcích,
•podílet se na přípravě legislativy pro oblast výzkumu, vývoje a inovací
•zajišťovat mezinárodní sympozium s výstavou INOVACE, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR,
•zajišťovat soutěž o Cenu Inovace roku
•v součinnosti s MŠMT zajišťovat mezinárodní vědeckotechnickou spolupráci v
rámci programu KONTAKT, přispívat ke kvalitní účasti ČR v rámcových programech EU,
•podporovat program EUREKA v ČR,
•podílet se na přípravě odborníků v oboru „inovační podnikání“; přitom využít vydaných publikací Základy inovačního podnikání (2002), Řízení inovací v
podniku (2004) a Inovační podnikání (2007)
•zajišťovat výzkumnou, poradenskou, vzdělávací, ediční a vydavatelskou činnost, mimo jiné vydáváním vlastního časopisu Inovační podnikání a transfer
technologií
•provozovat www.techproﬁl.cz a vydávat CD ROM Technologický proﬁl ČR, vyjadřující inovační potenciál ČR,
•zajišťovat soubor činností a služeb v rámci Galerie inovací,
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•kvalitně plnit úlohu partnera projektů v rámci operačních programů EU, předkládat vlastní projekty,
•zabezpečovat činnost pracovních týmů AIP ČR „politika“, „výchova“ a „regiony“
•činnost pracovních týmů „politika“ zaměřit na přípravu, realizaci a hodnocení
Národní inovační politiky
•v rámci činnosti pracovního týmu „výchova“ posuzovat a hodnotit přípravu
odborníků pro oblast inovačního podnikání
•v návaznosti na činnost pracovního týmu „regiony“ rozvíjet činnost odborných
týmů k inovačnímu podnikání v krajích s cílem vytvářet regionální inovační
infrastrukturu a plnit v součinnosti s Českou asociací rozvojových agentur
metodickou a koordinační funkci v této oblasti,
•navrhovat podpůrné programy pro inovační podnikatele, realizovat společné
projekty směřující ke vzniku inovační infrastruktury, podílet se na přípravě a
realizaci náročných inovačních a technologických projektů,
•aktivizovat zahraniční kontakty, plnit úkoly vyplývající ze členství AIP ČR
v TII (Technology, Innovation, Information) a TRN (Technology Response
Network), plnit úkoly v rámci ICC ČR, ICSTI, spolupracovat s EHK OSN a dalšími mezinárodními organizacemi;
•ochranné známky: Inovační podnikání a transfer technologií (od roku 1995),
Galerie inovací (od roku 2005), Cena Inovace roku (od roku 2005), Technologický proﬁl ČR (od roku 2006).
Součástí AIP ČR je Informační centrum pro inovace a transfer technologií
(ICITT), Inovační agentura (IA), Centrum výzkumu a vzdělávání (CVV) a Mezinárodní inovační centrum (MIC) ČR, které nabízejí podnikatelům především
tyto služby:
• zprostředkování nabídky a poptávky technologií v tuzemsku i v zahraničí,
• prezentaci v Technologickém proﬁlu ČR (internet, CD ROM)
• příprava inovačních a technologických projektů,
• účast na výstavách a veletrzích v tuzemsku a v zahraničí,
• semináře a konference,
• Transferové dny AIP ČR,
• Klub inovačních ﬁrem AIP ČR.
V souladu se stanovami AIP ČR se připravují dohody o spolupráci s dalšími
tuzemskými a zahraničními partnery v oblasti inovačního podnikání.
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Key tasks
• organize reliable information ﬂows in between particular entities sharing the
development of the System of Innovative Entrepreneurship in the Czech Republic; to meet methodology and coordination function at the preparation of
regional innovation strategies and at the development of regional innovation
infrastructure,
• organize contact and collaboration with state administration central bodies
and CR Parliament in addressing the innovative entrepreneurship issue in CR
while involving signiﬁcant institutions and representatives of the government,
research, industry, banking and other stakeholders,
• collaborate with the Czech Chamber of Commerce, the Union of Towns and
Municipalities of CR and other partners, for example with the Czech Association of Scientiﬁc and Technical Societies, the Association of Organizers of Trade
Fair and Exhibition Events CR, etc.,
• develop collaboration with the Confederation of Industry of CR while aiming
at the innovative entrepreneurship of companies,
• initiate the establishment of legislation and organization preconditions for the
innovative entrepreneurship development while promoting the innovative entrepreneurship in mass media,
• share the preparation of legislation for the area of research, development and
innovation
• organize the international symposium with exhibition INNOVATION, Week of
Research, Development and Innovation in CR,
• organize the contest Innovation of the Year Award
• assisted by Ministry of Education, Youth and Sports organizing international
science and technology collaboration within the KONTAKT programme, while
contributing to high-quality CR participation in EU Framework Programmes,
• support EUREKA programme in CR,
• share the preparation of experts in the discipline of „Innovative entrepreneurship“; while using the issued publications entitled Basics of Innovative Entrepreneurship (2002), Management of Innovation in Companies (2004) and ﬁnally, Innovative Entrepreneurship (2007)
• organize research, consulting, educational and publishing activities by issuing
the own journal Innovative Entrepreneurship and Technology Transfer
• operate www.techproﬁl.cz while releasing CD ROM Technological proﬁle CR,
presenting the innovation potential of CR,
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• organize a set of activities and services within the Gallery of Innovation,
• being a high-quality project partner within EU operational programmes, while
submi ing own projects,
• ensure activities of AIE CR „Policy”, „Education” and „Regions” work teams
• aim at activities of „Policy” work teams at the preparation, implementation and
evaluation of the National Innovation Policy
• assess and evaluate the preparation of experts for the area of innovative entrepreneurship within „Education” work teams
• in connection with activities of the work team „Regions” develop activities of
professional teams for innovation entrepreneurship in regions with the objectives of the establishment of the regional innovation infrastructure while performing methodology and coordination function in that area assisted by Czech
Association of Development Agencies,
• propose supporting programmes for innovative entrepreneurs while implementing joint projects heading to the establishment of innovative infrastructure, followed by sharing and implementation of demanding innovative and
technological projects,
• activate international contacts and meet tasks ensuing from the membership of
AIE CR in TII (Technology, Innovation, Information) and TRN (Technology Response Network), followed by fulﬁlling tasks within ICC CR, ICSTI, collaborate
with UNECE and other international organizations;
• trade marks: Innovative Entrepreneurship and Technology Transfer (since
1995), Gallery of Innovation (since 2005), Innovation of the Year Award (since
2005), Technological Proﬁle CR (since 2006).
A part of AIE CR is the Innovation Centre for Innovation and Technology
Transfer (ICITT), Innovation Agency (IA), The Centre of Research and Education
(CVV) and ﬁnally, the International Innovation Centre CR, oﬀering entrepreneurs mainly the following services:
• mediating the oﬀer and demand of technologies domestically and abroad,
• presentation in the Technological Proﬁle CR (internet, CD ROM)
• preparation of innovation and technological projects,
• participation in exhibitions and trade fairs both domestically and abroad,
• seminars and conferences,
• AIE CR transfer days,
• Club of Innovative Firms of AIE CR.
In accordance with AIE CR Articles the agreements on collaboration are being
prepared with other domestic and foreign partners in the area of innovative entrepreneurship.
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Systém inovačního podnikání
v České republice
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System of Innovative Entrepreneurship in the Czech Republic
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VYDAVATELSKÁ ČINNOST
• Časopis ip &  (od roku 1993)
• Nabídky a poptávky technologií (od roku 1993)
• Katalog Inovace roku (od roku 1996)
• Publikace Základy inovačního podnikání (2002)
• Publikace Řízení inovací v podniku (2004)
• Příručky EUREKA (od roku 2001)
• CD-ROM Technologický proﬁl ČR (od roku 1999)
• INFO KONTAKT (od roku 2002)
• Publikace Inovační podnikání (2007)
SPECIFICKÉ PROJEKTY A ČINNOSTI
• Soutěž o Cenu Inovace roku (od roku 1996)
• TOP INOVACE CZ (od roku 2001)
• Národní transferová síť (od roku 1996)
• Národní síť vědeckotechnických parků (od roku 1995)
• Technologický region Severní Morava (1995)
• Technologický proﬁl ČR (od roku 1998)
• Public relations programu EUREKA (1996-2000)
• Podpora programu EUREKA v ČR (od roku 2000)
• Příprava předsednictví ČR programu EUREKA (2004 - 2005)
• Zabezpečení předsednictví ČR v programu EUREKA (2005-2006)
• Mezinárodní inovační centrum (od roku 2000)
• Oborové kontaktní centrum (od roku 2000)
• KONTAKT SRN (1997 - 2003)
• KONTAKT se zeměmi SEI a Řeckem (1999 - 2003)
• KONTAKT Francie (2000 - 2003)
• KONTAKT SRN, Francie, země Beneluxu, země SEI a Řecko (od roku 2003)
• Projekty INGO - TII, UNCTAD, ICC (od roku 1999), ICSTI (od roku 2008)
• Odborné poradenství (technologické projekty, inovační projekty, od roku 1993)
• Etický kodex (od roku 1996)
• Příprava odborníků pro oblast inovačního podnikání (od roku 1993)
• Partner v projektech JPD 3 – CIVL, BIOTECH (od roku 2006)
• Obor Inovační inženýrství (od roku 2007)
• Galerie inovací (od roku 2007)
• Asociovaný partner projektu BISONet (od roku 2008)
Jednotlivé projekty uskutečňuje AIP ČR v rámci svého programu INOVACE
XXI.
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List of references
RESEARCH
• Innovative entrepreneurship system in CR (since 1993)
• Information system for innovative entrepreneurship (since 1993)
• Transformation of research and development (since 1995)
• Innovation policy CR (since 1998)
• Regional innovation policy and regional innovation infrastructure (since 2002)
• Gallery of innovation (since 2006)
• Science and technology information (since 2006)
EDUCATION
• Extension study of innovative entrepreneurship (1993 - 95)
• Distinctive discipline of innovative entrepreneurship (since 1996)
• Discipline of innovation engineering (since 2007)
TECHNOLOGY TRANSFER
• AIE CR Transfer Days (since 1995)
• AIE CR Club of Innovative Firms (since 1995)
• TII Transfer Days (since 1995)
TOP CONFERENCES, SEMINARS
• METAL Ostrava (1995 - 2001)
• INNOVATION Prague (since 1994)
• Protection of industrial ownership (since 2000)
• Innovation and technologies in the development of regions (since 2002)
• Innovative potential CR (since 2002)
• International Centre for Science and Technology Information (since 2006)
SELECTED EXHIBITIONS
• URBIS Brno (since 1994)
• Innovation pavilion in Brno (1994)
• Entrepreneur Incubator in Brno (1995 - 1996)
• TOP INNOVATION Brno (1997)
• INNOVATION Prague (since 1994)
• CZECH CONTRACT (1998)
• Innovation Trade Fair Leipzig (1995 - 1998)
• BiK Leipzig (1999)
• EUREGIA Leipzig (2000, 2002, 2004, 2006, 2008)
• Baufach Leipzig (2001, 2003)
• FOR ARCH Prague (since 2003)
• Salon of Innovation and Investment in Moscow (since 2002)
• Z-2005, Z-2006, Z-2007 Leipzig
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•
•
•
•

ITM Poznaň (since 2005)
SMAU Milan (since 2005)
HannoverMesse, Hannover (od roku 2007)
Advanced Technologies of 21st Century in Moscow (since 2007)

PUBLISHING ACTIVITIES
• Journal ip &  (since 1993)
• Oﬀers and demands of technologies (since 1993)
• Innovation of the Year Catalogue (since 1996)
• Publication of The Basics of Innovative Entrepreneurship (2002)
• Publication of The Innovation Management in Companies (2004)
• EUREKA manuals (since 2001)
• CD-ROM Technological proﬁle CR (since 1999)
• INFO KONTAKT (since 2002)
• Publication of The Innovative entrepreneurship (2007)
SPECIFIC PROJECTS AND ACTIVITIES
• Innovation of the Year Award Contest (since 1996)
• TOP INNOVATION CZ (since 2001)
• National transfer network (since 1996)
• National network of science and technology parks (since 1995)
• Technological region of North Moravia (1995)
• Technological proﬁle CR (since 1998)
• Public relations of EUREKA programme (1996-2000)
• EUREKA programme support in CR (since 2000)
• Preparation of CR EUREKA programme presidency (2004 - 2005)
• Organizing CR presidency in EUREKA programme (2005-2006)
• International Innovation Centre (since 2000)
• Contact Centre of Disciplines (since 2000)
• KONTAKT FRG (1997 - 2003)
• KONTAKT with SEI and Greece (1999 - 2003)
• KONTAKT France (2000 - 2003)
• KONTAKT FRG, France, Benelux countries, SEI countries and Greece (since 2003)
• INGO - TII, UNCTAD, ICC projects (since 1999), ICSTI (since 2008)
• Professional consulting (technological projects and innovation projects, since 1993)
• Codex of ethics (since 1996)
• Preparation of specialists for the area of innovative entrepreneurship (since 1993)
• Partnership in JPD 3 – CIVL, BIOTECH projects (since 2006)
• Innovation engineering discipline (since 2007)
• Gallery of innovation (since 2007)
• Associated partner of the BISONet project (since 2008)
The particular projects are implemented by AIE CR within its INNOVATION
XXI programme.
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Počet členů /
Number of members

Členská základna AIP ČR v letech 1993-2007 s výhledem do roku 2008 /
AIE CR Membership base between 1993-2007 with the outlook to 2008
rok / year

počet členů
(subjektů) /
number of members (entities)

počet fyzických osob
v působnosti AIP ČR /
number of natural persons within AIE CR

počet právnických osob
v působnosti AIP ČR /
number of legal entities
within AIE CR

1993

3

320

220

1994

6

14 800

415

1995

9

27 000

450

1996

12

39 000

470

1997

14

50 000

485

1998

16

60 000

500

1999

19

70 000

700

2000

21

72 000

780

2001

24

78 000

800

2002

25

80 000

850

2003

25

81 000

880

2004

26

82 000

900

2005

27

82 500

950

2006

27

83 000

950

2007

29

83 000

950

2008*

29

83 300

980

* předpoklad / expected
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Graf počtu členů AIP ČR /
Graph of the number of members AIE CR
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Graf počtu právnických osob v působnosti AIP ČR /
Graph of the number of legal entities within AIE CR
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Vybrané činnosti a projekty
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Systém inovačního podnikání v ČR
Rozvoj inovačního podnikání v regionech (krajích) ČR
Technologický proﬁl ČR
Podíl na přípravě a realizaci inovační politiky ČR
Příprava odborníků pro oblast inovačního podnikání
INOVACE, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR
Cena Inovace roku
Časopis Inovační podnikání a transfer technologií
Mezinárodní vědeckotechnická spolupráce KONTAKT
Podpora programu EUREKA v ČR
Spolupráce s mezinárodními organizacemi v rámci programu INGO
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Representative activities
and projects
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

System of innovative entrepreneurship in CR
Development of innovative entrepreneurship in regions (districts) of CR
Technological proﬁle of the Czech Republic
Share on preparation and implementation of innovative policy in CR
Experts preparation for innovative enterprise
INNOVATION, Week of research, development and innovation in CR
‚Innovation of the Year‘ award
‚Innovative Entrepreneurship and Technology Transfer‘ magazine
KONTAKT – international scientiﬁc and technological cooperation
Support of EUREKA programme in CR
Cooperation with international organisations within the INGO programme
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Do dalšího období /
To the further period
AIP ČR je připravena do dalšího období dále zkvalitňovat svoji činnost a
plnit cíle programu INOVACE XXI v souladu se svými stanovami. Bude dále
zkvalitňovat plnění svých činností a projektů. Jejich základem je Systém inovačního podnikání v ČR, v jehož rámci spolupracuje AIP ČR s tuzemskými
a zahraničními partnery.
During next period, AIE CR is ready to continuously improve quality of
its activities and to meet objectives of INNOVATION XXI programme in accordance with its Articles. Moreover, AIE CR activities and projects will be
of beer quality. Their basis is the system of innovative entrepreneurship in
CR, within which AIE CR collaborates with domestic and foreign partners.
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Přílohy

Supplement
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Innovation of the Year Award
AIE CR has held the competition since 1996;
since 1999 ever under the auspices of
Prime Minister of the Czech Republic

Purpose of competition:
Evaluate and appreciate the most
successful innovative production (products,
technologies or techniques) of companies with
a registered office in the Czech Republic

Evaluation criteria:
Technical level of the product
(innovation level)

Originality of the solution
(patenting research)

Position on the market, effectiveness
(comparison with competitors, capacity of
potential market)

Environmental impact
(impacts favourably, without impact, damaging)

CONTACT:

Association of Innovative Enterpreneurship CR
NovotnÈho l·vka 5, 116 68 Praha 1
e-mail: svejda@aipcr.cz

web: www.aipcr.cz
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CLUB OF INNOVATIVE FIRMS
ASSOCIATION OF INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP
OF THE CZECH REPUBLIC

AIE CR
Club of innovative firms associates enterprise subjects,
which took since 1996 successfully part in
INNOVATION OF THE YEAR AWARD organized by
Association of Innovative Enterpreneurship CR or were
succeeded in similar foreign competitions.

from Club activities:
Presentation in journal Innovative Enterpreneurship
and Technology Transfer
Contacts mediation with editors of technical
magazines
Firms presentation in fairs and exhibitions
Member firms participation on INNOVATION Week
of research, development and innovation in CR
Consultations, contacts with research and
development departments of universities, with
Academy of Sciences of the Czech Republic and
the like according to actual agreement

CONTACT:

Association of Innovative Enterpreneurship CR
NovotnÈho l·vka 5, 116 68 Praha 1
e-mail: icitt@aipcr.cz

web: www.aipcr.cz
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OCHRANNÉ DOKUMENTY AIP ČR
Inovační podnikání a Transfer
technologií
Ochranná známka kombinovaná
Zapsaná v rejstříku ÚPV a 1x řádně
prodloužená
Č. 106078 z 20. 11. 1995

Cena Inovace roku
Ochranná známka kombinovaná
Zapsaná v rejstříku ÚPV
Č. 429295 z 25. 8. 2005

Galerie inovací
Ochranná známka kombinovaná
Zapsaná v rejstříku ÚPV
Č. 429296 z 25. 8. 2005

TechProﬁl
Ochranná známka kombinovaná
Zapsaná v rejstříku ÚPV

®

Č. 443442 z 4. 12. 2006
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REGISTERED PROTECTIVE
DOCUMENTS OF THE AIE CR
Innovative Entrepreneurship
and Technology Transfer
Trademark - combined
Registered at register of trademarks in
POCR, 1st prolongation
No. 106078 - valid of November 20, 1995

Innovation of the Year Award
Trademark - combined
Registered at register of trademarks in
POCR
No. 429295 - valid of August 25, 2005

Gallery of Innovation
Trademark - combined
Registered at register of trademarks in
POCR
No. 429296 - valid of August 25, 2005

TechProﬁl
Trademark - combined
Registered at register of trademarks in

®

POCR
No. 443442 - valid of December 4, 2006

Association of Innovative Entrepreneurship CR
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Asociace inovačního podnikání České Republiky
Association of the Innovative Entrepreneurship CR
Novotného lávka 5
CZ-116 68 Praha 1
www.aipcr.cz
Tel.: +420 221 082 275
Fax: +420 221 082 276
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