
 

    

 
 

 

 

 

 

Zápis 
ze 7. jednání pracovního týmu projektu SPINNET, č. CZ.1.07/2.4.00/17.0094, konaného 

dne 4. 12. 2013, zasedací místnost č. 418, ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1 

 

Přítomni: P. Švejda (SVTP ČR), J. Bartoš (SVTP ČR), M. Dostálová (VŠB-TU 

Ostrava), P. Měřínský (VTP UPOL), R. Honzátko (VTP UJEP Ústí nad Labem), J. 

Kamenčák (TIC Zlín), P. Kohout (JČU České Budějovice), M. Kohoutková, P. Horký 

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

ČR), L. Michálková (TC HK), I. Němečková (SVTP ČR), P. Šimoníková (BIC Brno), P. 

Vachová (JAIP České Budějovice)  

 

Omluveni: J. Herinek (SVTP ČR), R. Michalec (VTP Ostrava), M. Novotná (JČU České 

Budějovice), A. Přichystal (SVTP ČR), L. Skalová (UHK) 

 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění závěrů 6. jednání PT 24. 9. 2013 

2. Hodnocení dosavadního průběhu projektu (od 09/2011) 

3. Příprava 5. monitorovací zprávy (06/2013 – 11/2013) 

4. Různé 

 

Jednání řídil P. Švejda, koordinátor žadatele.  

 

Dohodnuté závěry: 

 

k bodu 1 

- úkoly jsou splněny nebo průběžně plněny 

 

k bodu 2 

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

dosavadního průběhu projektu (od 09/2011 do 05/2013):  

 

* monitorovací indikátory 

Počet nově vytvořených/inovovaných produktů: 6/0 

Počet podpořených osob – muži: 1181/ 710 

Počet podpořených osob - poskytovatelé služeb: 13/13 

Počet podpořených osob – ženy: 394/596 

 

 



 

    

 
 

 

 

 

 

Počet úspěšně podpořených osob - pracovníků v dalším vzdělávání: 100/0 

Počet zapojených partnerů: 12/12 

 

* Podpořené cíle:  

• 11 studentských týmů (33 osob) / upřesnit (předpoklad – splníme, do 04/2014)  

• 16 stáží popularizátorů ve VTP v ČR (16 osob) / 9 (předpoklad – splníme, do 

04/2014) 

• 4 zahraniční stáže (4 osoby) / - realizovat do 04/2014  

• 2 celostátní soutěže (100 osob) / - splněno 

• 4 semináře se zahraničními experty (120 osob) / 1 seminář – 27 osob 

 (zbývající 3 semináře realizovat v Českých Budějovicích, Ústí nad Labem a     

             Ostravě do 04/2014)  

• 26 stáží studentů ve VTP (26 osob) / 5 stáží (předpoklad – splníme, do 04/2014)  

• 26 dlouhodobých stáží (20 studentů a 6 akademiků) / 20 stáží (předpoklad – 

splníme, do 04/2014)  

• Setkání podpořené cílové skupiny (+ 30 přizvaných osob) / -  realizovat  5. 6. 

2014 v Jihlavě  

• 18 dvoudenních setkání popularizátorů VaV (540 osob) / -  realizovat  ve VTP do 

04/2014  

• 4 celostátní konference (200 osob) / - splněno 

• 2 regionální workshopy každého z 12 partnerů (480 osob) - splněno 

 

* čerpání rozpočtu 

26 680 705,60 Kč / 12 631 135,07 Kč 

 

* inovované produkty 

KA 1: příručka Zakládáme inovační firmu (rozpočet) 

           Metodika hodnocení podnikatelských záměrů 

KA 2: příručka Dobrá praxe ve VTP (rozpočet)  

KA 3: případová studie Praxí k lepšímu uplatnění po škole 

KA 4: Metodika správné stáže ve VTP  

KA 5: Katalog VTP v tištěné i elektronické podobě (rozpočet)  

  

- informovat MŠMT o dosavadním průběhu projektu dle stavu k 30. 11. 2013 a 

odsouhlasit nezbytné změny v rámci nepodstatných změn 

        T: 31. 1. 2014 

Z: P. Švejda, I. Němečková, 

                        A. Přichystal 



 

    

 
 

 

 

 

 

- zajistit plnění výše uvedených projektových aktivit s cílem vyčerpat rozpočtové 

prostředky do konce 6. MO 

T: 31. 5. 2014  

       Z: koordinátoři partnerů     

                                                                                      v součinnosti s regionálními 

                                                                                                   projektovými manažery 

 

k bodu 3 

- členové pracovního týmu vzali na vědomí informaci P. Švejdy o přípravě 5. 

monitorovací zprávy: 

 

* dne 19. 11. 2013 byly rozeslány „formuláře“ Realizované klíčové aktivity 5. MO a 

Plánované klíčové aktivity 6. MO (pokyn koordinátora žadatele SPINNET 19112013/44) 

 

* zaslat vyplněné výše uvedené formuláře (spinnet@svtp.cz a spinnet@centrum.cz); 

vykazovat pracovníky v dalším vzdělávání (100, z toho 60 mužů, 40 žen) 

  

        T: 6. 12. 2013  

       Z: koordinátoři partnerů     

                                                                                      v součinnosti s regionálními 

                                                                                                   projektovými manažery 

 

* připravit 5. MZ a odevzdat ji MŠMT v dřívějším termínu (do 19. 12. 2013)  

        Z: P. Švejda, I. Němečková, 

                        A. Přichystal 

 

Úkoly pro partnery v dalším MO: 

 

- KA1:  

* činnost dalších studentských týmů  

 

* uspořádat další společná networkingová setkání podpořených účastníků – využít 

jednání regionálních skupin SVTP ČR (využít zkušenosti jednání v Brně 30. 8. 2013); na 

těchto jednáních informovat o projektu SPINNET 

* vydat příručku Zakládáme inovační firmu 

* vydat Metodiku hodnocení podnikatelských záměrů 

 

 

mailto:spinnet@svtp.cz
mailto:spinnet@centrum.cz


 

    

 
 

 

 

 

 

- KA2: 

* uskutečňovat další tuzemské stáže popularizátorů VaV  

* připravit a uskutečnit 4 zahraniční stáže popularizátorů VaV (RPM) 

* připravit a uskutečnit 3 zbývající semináře s účastí zahraničních expertů (České 

Budějovice, Ústí nad Labem, Ostrava) 

* vydat příručku Dobrá praxe ve VTP 

 

- KA3:  

* uskutečnit další stínování manažerů ve firmách 

* připravit a uskutečnit společná setkání podpořené cílové skupiny 

* vydat případovou studii Praxí k lepšímu uplatnění po škole 

 

- KA4: 

* uskutečnit další dlouhodobé stáže studentů ve VTP 

* připravit a uskutečnit společná setkání podpořených osob pro intenzivnější předání 

zkušeností a získaných znalostí 

* vydat Metodiku správné stáže ve VTP   

 

- KA5:  

* portál spoluprace.org (CzechInvest); zaměřit se na úkoly portálu spoluprace.org 

v období 12/2013 – 05/2014;  

* připravit a vydat Katalog VTP v tištěné i elektronické podobě 

* připravit a uskutečňovat setkání členů pracovního týmu 

* vydat další čísla Projektového zpravodaje (č. 8 – 10) 

 

- zasílat potřebné informace o průběhu projektu a měsíční mzdové výkazy 

 

 

Úkoly pro SVTP ČR v dalším období: 
 

- provoz www.svtp.cz s informacemi o průběhu projektu  

 

- čerpání přímých nákladů projektu  

 

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

 

- zajišťování povinné publicity projektu 

 

http://www.svtp.cz/


 

    

 
 

 

 

         

 

k bodu 4 

- P. Švejda opětovně požádal partnery projektu o důsledné dodržování postupu, realizace 

a hodnocení realizovaných projektových činností (návrh na uskutečnění s rozpočtem, 

jeho odsouhlasení, realizace aktivity, vyhodnocení aktivity v souladu s metodickými 

pokyny OP VK) 

 

 

- uveřejňovat aktuální údaje o projektu SPINNET na svých domovských stránkách 

       T: průběžně 

Z: koordinátoři partnerů     

                                                                             v součinnosti s regionálními 

                                                                                         projektovými manažery 

 

 

- další, 8. jednání PT se uskuteční 5. 6. 2014 (pozvánky rozeslat do 21. 5. 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 5. 12. 2013  

 

 

Zapsali: P. Švejda, v. r. 

  I. Němečková, v. r. 


