Zápis
z 2. jednání pracovního týmu projektu SPINNET, č. CZ.1.07/2.4.00/17.0094, konaného
dne 13. 12. 2011 v místnosti č. 213, Novotného lávka 5, Praha 1
Přítomni: P. Švejda (SVTP ČR), M. Dittrich (TC Hradec Králové), K. Drápalová (BIC
Brno), J. Herinek (UP Olomouc), R. Honzátko (VTP UJEP Ústí nad Labem), P. Horký
(MendelU Brno), V. Hřiba (BIC Brno), M. Kohoutková (MendelU Brno), P. Kolář
(CzechInvest), P. Konečný (TIC Zlín), J. Lakomý (VTP Agrien České Budějovice), P.
Majrich (VTP UJEP Ústí nad Labem), D. Matznerová (VTP Ostrava), L. Michálková
(TC HK), I. Němečková (SVTP ČR), Nováková L. (TIC Zlín), K. Ramíková (VSB-TU
Ostrava), J. Tůmová (SVTP ČR), P. Vachová (JAIP České Budějovice), L. Žáčková (U
Hradec Králové)
Omluveni: R. Žilka (UPOL)
Program jednání:
1. Zkušenosti při plnění úkolů v rámci 1. monitorovacího období
2. Příprava 1. monitorovací zprávy (09 - 11/2011)
3. Úkoly druhého monitorovacího období (12/2011 – 05/2012)
4. Různé
Jednání řídil P. Švejda, koordinátor žadatele.
Dohodnuté závěry:
k bodu 1
- členové pracovního týmu vzali na vědomí informaci P. Švejdy o řízení projektu; rozdal
schéma se základní strukturou:
* koordinátor žadatele
* finanční manažer; administrátor a asistent
* regionální projektoví manažeři
* partneři projektu;
a upozornil na nutnost dodržovat při plnění jednotlivých úkolů toto schéma (zejména
zasílání informací, úloha regionálních projektových manažerů ke stanoveným partnerům)
- plnění úkolů 1. MO dle zápisu z jednání ze dne 1. 9. 2011:
Úkoly pro partnery:
* koordinátoři partnerů potvrzeni
* vyřešena dokumentace pracovních pozic
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* nahlášeni finanční manažeři
* uskutečněna 1. etapa přípravy studentských stáří
* postupně jsou nakupovány ICT a spotřební technika
* uskutečněna součinnost při nákupu sady komunikačních zařízení, aktivní účast M.
Dittricha
* postupně jsou uskutečňovány regionální tematicky zaměřené workshopy
Úkoly pro SVTP ČR:
* zaslány zálohy ve výši 25 % rozpočtu
* uskutečněno výběrové řízení na nákup komunikační, ICT a spotřební techniky
* je dodáváno zařízení v rámci výběrového řízení
* umístěny informace o projektu na www.svtp.cz
* připraven návrh kritérií soutěže o nejlepší inovativní podnikatelský záměr
* připravena prezentace projektu na INOVACE 2011 (plenární sekce, výstavní část)
* zajištěn grafický manuál s logem projektu
* připravena struktura elektronického projektového zpravodaje
* připraven návrh termínů pro vydání publikací dle projektu
- P. Švejda rekapituloval cíle a obsah svých 11 informací pro koordinátory partnerů a
členy projektového týmu – informace ze dne 9. 9., 13. 9., 30. 9., 12. 10. (dvě informace),
21. 10., 8. 11., 11. 11., 14. 11. (dvě informace), 22. 11. 2011; poukázal na postupný vývoj
podmínek řešení projektu s 12 partnery, na skutečnost velkého počtu nepodstatných změn
v projektu, obtížné obsahové, formální a ekonomické řešení tohoto projektu
- s platností od dnešního dne nebudou uskutečňována jednání regionálních projektových
manažerů bez účasti koordinátora žadatele
k bodu 2
- dle pokynů č. 11 koordinátora žadatele ze dne 22. 11. 2011 byly vyžádány podkladové
materiály za partnery ve členění dle seznamu do 2. 12. 2011 se zasláním na mailové
adresy spinet@svtp.cz a tumova.j@seznam.cz – tyto podklady v termínu na obě adresy
zaslaly: CzechInvest, TIC Zlín, UJEP, UHK, VTPO, BIC Brno, TC HK; ostatní zasílaly
na jiné adresy a v jiném termínu
* rozeslat „formuláře“ Realizované klíčové aktivity 1. MO a Plánované klíčové aktivity
2. MO
T: 14. 12. 2011
Z: P. Švejda, I. Němečková
* zaslat vyplněné výše uvedené formuláře (spinet@svtp.cz a tumova.j@seznam.cz)
T: do 19. 12. 2011
Z: koordinátoři partnerů
v součinnosti s regionálními
projektovými manažery

2

- členové pracovního týmu vzali na vědomí informaci J. Tůmové o dosavadních
zkušenostech při zabezpečování ekonomické agendy projektu a o výsledku jednání
s MŠMT
* rozeslat informaci „Dodatečné pokyny FM projektu SPINNET“ (s obsahem dle
vystoupení)
T: ihned
Z: J. Tůmová
- členové pracovního týmu vzali na vědomí informaci M. Dittricha o rozpracované
metodice klíčových aktivit; M. Dittrich připraví návrh struktury výstupů KA pro jednání
s P. Švejdou dne 15. 12. 2011
k bodu 3
Úkoly 2. monitorovacího období
Úkoly pro partnery:
- dokončit regionální tematicky zaměřené workshopy
- dokončit nákup ICT a spotřební techniky, zprovoznit sady komunikačních zařízení
- zahájit „videokonference“, zabezpečovat je v souladu s harmonogramem
- informace pro portál spoluprace.org (CzechInvest); koordinace J. Lakomý
- uskutečnit další etapu přípravy studentských stáží
- příprava tříčlenných studentských týmů v rámci preinkubace studentských inovativních
podnikatelských záměrů
- příprava 6 regionálních kol soutěže o nejlepší inovativní podnikatelský záměr (v
NUTS2)
- zasílat potřebné informace o průběhu projektu
Úkoly pro SVTP ČR:
- dokončit instalace sad komunikačních zařízení, ICT a spotřební techniky, zprovoznit
tato zařízení, zahájit videokonference a stanovit jejich harmonogram
- metodika a pravidla hodnocení podnikatelských záměrů, podmínky soutěže
- příprava semináře s účastí zahraničních expertů v rámci porady ředitelů VTP, Ostrava,
7. – 8. 6. 2012
- stanovit termíny pro vydání publikací v rámci projektu
- provoz www.svtp.cz s informacemi o průběhu projektu (informace o uskutečněných
aktivitách zařazovat do části SPINNET a Zprávy z regionů
- zajišťovat povinnou publicitu projektu
k bodu 4
- po ukončení jednání byly zástupcům partnerů předány reklamní předměty projektu
SPINNET (20 x INFO desky SPINNET, 20 x propisovačky, 50 ks bloky A4, 20 x
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igelitové tašky, samolepky SPINNET- 2 velké a 10 malých); CI, VTPO, VŠB-TUO
vyzvednou po dohodě v jiném termínu
- další, 3. jednání PT se uskuteční 12. 6. 2012 (pozvánky rozeslat do 4. 6. 2012)

V Praze dne 14. 12. 2011
Zapsali: P. Švejda, v. r.
I. Němečková, v. r.
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