Zápis
z 1. jednání pracovního týmu projektu SPINNET, č. CZ.1.07/2.4.00/17.0094, konaného dne
1. 9. 2011 v místnosti č. 414, Novotného lávka 5, Praha 1
Přítomni: P. Švejda (SVTP ČR), M. Dittrich (TC Hradec Králové), K. Drápalová (BIC
Brno), R. Honzátko (VTP UJEP Ústí nad Labem), V. Hřiba (BIC Brno), P. Kolář
(CzechInvest), P. Konečný (TIC Zlín), J. Lakomý (VTP Agrien České Budějovice), I.
Němečková (SVTP ČR), Nováková L. (TIC Zlín), M. Procházková (VŠB-TU Ostrava), J.
Štěpán (TC Hradec Králové), P. Vachová (JAIP České Budějovice), L. Zeman (MendelU
Brno), L. Ţáčková (U Hradec Králové), R. Ţilka (UP Olomouc)
Omluveni: J. Herinek (UP Olomouc), P. Kohout (JČU České Budějovice), R. Michalec
(VTP Ostrava), J. Tůmová (SVTP ČR)
Program jednání:
1. Představení partnerů projektu SPINNET
2. Sloţení projektového a pracovního týmu projektu, harmonogram jednání týmů
3. Harmonogram plnění projektových úkolů a termíny monitorovacích zpráv
4. Úkoly prvního monitorovacího období
5. Různé
Jednání řídil P. Švejda, koordinátor ţadatele.
Dohodnuté závěry:
k bodu 1
- přítomní zástupci partnerů a členové projektového týmu informovali o úloze a postavení
svých organizací v rámci projektu, o aktuálním stavu zajištění plnění projektových úkolů
svých organizací, partnerů projektu
- v rámci dotazů k předloţeným informacím byly upřesněny podmínky vzájemné spolupráce
při řešení projektu včetně předpokládaných synergií mezi partnery projektu a dalšími
tuzemskými a zahraničními subjekty
k bodu 2
- Sloţení projektového týmu (7 členů):
Pavel Švejda, koordinátor ţadatele, svejda@svtp.cz, 221082275, 723633070
(řízení projektu, součinnost s UJEP a VTP Ústí nad Labem)
Iveta Němečková, administrátor a asistent, spinnet@svtp.cz, 221082275
Jarmila Tůmová, finanční manaţer, tumova.j@centrum.cz, 607222672
Martin Dittrich, regionální projektový manaţer, martin.dittrich@tchk.cz, 724518622
(monitorovací zprávy, součinnost s UHK a TC HK)
Jiří Herinek, regionální projektový manaţer, jiri.herinek@upol.cz, 724315041

(součinnost s VŠB-TUO, VTPO a UPOL)
P. Konečný, regionální projektový manaţer, konecny@ticzlin.cz, 739570790
(součinnost s MendulU Brno, BIC Brno a TIC Zlín)
Jaroslav Lakomý, regionální projektový manaţer, lakomy@svtp.cz, 602433927
(součinnost s CzechInvestem, JAIP a JČU)
Poštovní adresa: Společnost vědeckotechnických parků ČR
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1
- Sloţení pracovního týmu (19 členů):
Koordinátoři partnerů, členové projektového týmu
* dosud všichni partneři nezaslali potřebné údaje o svých koordinátorech
* po zaslání všech údajů rozešleme partnerům projektu
k bodu 3
- zahájení projektu 1. 9. 2011, ukončení 31. 8. 2014
Základní harmonogram projektu – monitorovací období
č.

termín

monitorovací zpráva

termín jednání PT

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

09/11 – 11/11
12/11 – 05/12
06/12 – 11/12
12/12 – 05/13
06/13 - 11/13
12/13 - 05/14
06/14 - 08/14

31. 12. 2011
30. 6. 2012
31. 12. 2012
30. 6. 2013
31. 12. 2013
30. 6. 2014
30. 9. 2014

13. 12. 2011
12. 6. 2012
11. 12. 2012
11. 6. 2013
10. 12. 2013
10. 6. 2014
9. 9. 2014

k bodu 4
Úkoly 1. monitorovacího období
Úkoly pro partnery:
- potvrdit I. Němečkové koordinátory partnerů (jméno, mail, telefon)
- zaslat I. Němečkové kopie DPČ s uvedením pracovních pozic (koordinátor partnera,
mentor stáţí, metodik studentských stáţí)
- nahlásit I. Němečkové finanční manaţery (e-mail, telefon); zasílat kopie dokladů
k měsíčnímu vyúčtování a podklady k monitorovacím zprávám do 10. dne v následujícím
měsíci
- příprava studentských stáţí (výběr fakulty, oboru; návrh na zařazení studenta v rámci VTP)
- nákup fotoaparátu, notebooku, dataprojektoru s plátnem, tiskárny
* doporučení k nákupu notebooku: systém Windows 7, Microsoft Office 2010,
antivir, prodlouţená záruka 3 roky, brašna, myš, klávesnice, vnější monitor

- součinnost při nákupu sady komunikačních zařízení včetně potřebných licencí
- příprava a provoz www.spoluprace.org (CzechInvest; součinnost ostatních partnerů)
- příprava regionálních tematicky zaměřených workshopů v 10/2011 (představení projektu)
Úkoly pro SVTP ČR:
- zaslat zálohy ve výši 25% rozpočtu projektu (odesláno 1. 9. 2011)
- výběrové řízení na nákup sady komunikačních zařízení včetně potřebných licencí
- nákup fotoaparátu, notebooku, dataprojektoru s plátnem, tiskárny
- informace o projektu na www.svtp.cz (součinnost ostatních partnerů)
- příprava kritérií soutěţe o nejlepší inovativní podnikatelský záměr
- příprava prezentace projektu na INOVACE 2011, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR,
6. – 9. 12. 2011 (plenární sekce, výstavní část)
- grafický manuál projektu včetně tvorby informačních materiálů
- elektronický projektový zpravodaj
- stanovení termínů pro vydání publikací: Zakládáme inovační firmu, Příručka dobré praxe
VTP, Katalog VTP v ČR, konferenční materiály
k bodu 5
- všechny dotazy týkající se průběhu řešení projektu projednávat s regionálními
projektovými manaţery a dále v rámci SVTP ČR
- SVTP ČR bude projednávat postup řešení projektu s odborem CERA MŠMT
- další, 2. jednání PT se uskuteční 13. 12. 2011 (pozvánky rozeslat do 1. 12. 2011)

V Praze dne 1. 9. 2011
Zapsali: P. Švejda, v. r.
I. Němečková, v. r.

