
 

    

 
 

 

 

 

 

Zápis 
 

z 5. jednání pracovního týmu projektu SPINNET, č. CZ.1.07/2.4.00/17.0094, konaného 

dne 6. 6. 2013, Nové Adalbertinum, Velké náměstí 32/40, Hradec Králové 

 

Přítomni: P. Švejda (SVTP ČR), M. Dittrich (SVTP ČR), J. Herinek (SVTP ČR), R. 

Honzátko (VTP UJEP Ústí nad Labem), V. Hřiba (BIC Brno), J. Kamenčák (TIC Zlín), 

P. Kolář (CzechInvest), P. Konečný (SVTP ČR), J. Lakomý (SVTP ČR), P. Měřínský 

(VTP UPOL), R. Michalec (VTP Ostrava), L. Michálková (TC HK), I. Němečková 

(SVTP ČR), L. Skalová, F. Studnička (UHK), P. Šimoníková (BIC Brno), J. Tůmová 

(SVTP ČR), P. Vachová (JAIP České Budějovice)  

 

Omluvena: M. Novotná (JČU České Budějovice), M. Kohoutková (MendelU Brno), K. 

Ramíková (VŠB-TU Ostrava) 

 

Program jednání: 

1. Výsledky 3. monitorovacího období (06 - 11/2012) 

2. Příprava 4. monitorovací zprávy (12/2012 - 05/2013) 

3. Úkoly 5. monitorovacího období (06 – 11/2013) 

4. Různé 

 

Jednání řídil P. Švejda, koordinátor žadatele. Uskutečnilo se v rámci 3. celostátní 

konference projektu SPINNET a mezinárodní porady ředitelů VTP v ČR. 

 

Dohodnuté závěry: 

 

k bodu 1 

- členové pracovního týmu vzali na vědomí informaci P. Švejdy o výsledcích 3. 

monitorovacího období: 

• 3. monitorovací zpráva předána MŠMT: 19. 12. 2012 

• Finanční požadavek:  3.136.421,95 Kč 

• Připomínky MŠMT k 3. MZ: 19. 3., 2. 4. 2013 

• Schválení 3. MZ: 9. 4. 2013 

• Úhrada částky z MŠMT: 30. 4. 2013 

• Jednotlivé platby zaslány partnerům: 20. 5. 2013   

 

- ostatní úkoly jsou splněny nebo průběžně plněny 

 



 

    

 
 

 

 

 

 

k bodu 2 

- členové pracovního týmu vzali na vědomí informaci P. Švejdy o přípravě 4. 

monitorovací zprávy: 

 

* rozeslány „formuláře“ Realizované klíčové aktivity 4. MO a Plánované klíčové aktivity 

5. MO 

        T: 17. 5. 2013  

        Z: P. Švejda, I. Němečková 

 

* zaslat vyplněné výše uvedené formuláře (spinnet@svtp.cz a tumova.j@seznam.cz) 

        T: 3. 6. 2013  

       Z: koordinátoři partnerů     

                                                                                      v součinnosti s regionálními 

                                                                                                   projektovými manažery 

 

* s ohledem na povodeň v Praze (vytopena Novotného lávka) nebylo možno vyhodnotit 

poznatky z dosavadního průběhu projektu na základě podkladů partnerů ke 4. MZ; cílem 

je: 

+ zaslat chybějící podklady obratem 

       Z: koordinátoři partnerů     

                                                                                      v součinnosti s regionálními 

                                                                                                   projektovými manažery 

 

+ připravit 4. MZ a odevzdat ji MŠMT v dřívějším termínu (do 20. 6. 2013) 

        Z: P. Švejda, I. Němečková, 

                        J. Tůmová 

         

k bodu 3 

 

Úkoly pro partnery: 

 

- KA1: připravit regionální soutěže o nejlepší studentský podnikatelský záměr (případně 

prezentaci těchto záměrů) – s nominací do celostátního kola soutěže do 31. 10. 2013; 

činnost studentských týmů 

- KA2: tuzemské stáže popularizátorů VaV dle části A 

- KA3: stínování studentů ve firmách 

- KA4: dlouhodobé stáže studentů ve VTP 

 

mailto:spinnet@svtp.cz
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- KA5: portál spoluprace.org (CzechInvest); uskutečňovat další regionální workshopy a 

setkání (zaměřit se na úkoly portálu spoluprace.org v období 06-11/2013) 

- zasílat potřebné informace o průběhu projektu a měsíční mzdové výkazy 

 

Úkoly pro SVTP ČR: 

 

- příprava 4. celostátní konference SPINNET v rámci INOVACE 2013, Týden výzkumu, 

vývoje a inovací v ČR, (3. – 6. 12. 2013), Praha 4. 12. 2013  

 

- příprava celostátní soutěže o nejlepší studentský inovativní podnikatelský záměr, Praha 

4. 12. 2013  

 

- provoz www.svtp.cz s informacemi o průběhu projektu (elektronické zpravodaje 

SPINNET, informace o uskutečněných aktivitách zařazovat do části SPINNET a Zprávy 

z regionů  

 

- čerpání přímých nákladů projektu – facilitátor workshopů a konferencí; stáže 

v zahraničních VTP; semináře s účastí zahraničních expertů; příprava inovovaných 

produktů 

 

- příprava 5. monitorovací zprávy; odevzdat MŠMT do 19. 12. 2013 

 

- zajišťování povinné publicity projektu 

 

k bodu 4  

 

 - vzhledem k počtu partnerů projektu a jeho realizaci ve všech NUTS 2 jsou za období 

čtyř monitorovacích období čerpány nepřímé náklady nerovnoměrně; zajistit čerpání NN 

na straně žadatele a partnerů projektu v souladu se schváleným rozpočtem 

        Z: členové pracovního týmu  

 

- další, 6. jednání PT se uskuteční 4. 12. 2013 (pozvánky rozeslat do 22. 11. 2013) 

 

 

V Praze dne 17. 6. 2013  

 

 

Zapsali: P. Švejda, v. r. 

  I. Němečková, v. r. 

http://www.svtp.cz/

