Zápis
z 1. jednání projektového týmu projektu SPINNET, č. CZ.1.07/2.4.00/17.0094, konaného
dne 20. 9. 2011 v místnosti č. 336, Novotného lávka 5, Praha 1
Přítomni: P. Švejda, M. Dittrich, J. Herinek, P. Konečný J. Lakomý, I. Němečková
Omluvena: J. Tůmová
Program jednání:
1. Kontrola plnění závěrů jednání pracovního týmu 1. 9. 2011
2. Výběrové řízení na dodání komunikační, ICT a spotřební techniky
3. Různé
Jednání řídil P. Švejda, koordinátor žadatele.
Dohodnuté závěry:
k bodu 1
- členové projektového týmu zhodnotili průběžné plnění úkolů 1. monitorovacího období:
Úkoly pro partnery:
- potvrdit I. Němečkové koordinátory partnerů (jméno, mail, telefon)
* splněno
- zaslat I. Němečkové kopie DPČ s uvedením pracovních pozic (koordinátor partnera,
mentor stáží, metodik studentských stáží)
* dosud nesplněno, dokončit do 10. 10. 2011
- nahlásit I. Němečkové finanční manažery (e-mail, telefon); zasílat kopie dokladů
k měsíčnímu vyúčtování a podklady k monitorovacím zprávám do 10. dne v následujícím
měsíci
* splněno
- příprava studentských stáží (výběr fakulty, oboru; návrh na zařazení studenta v rámci VTP)
* průběžně plněno; regionální projektoví manažeři zkontrolují s mentory stáří a
metodiky stáž do 7. 10. 2011 (zahrnout tuto aktivitu do pracovních výkazů za
09/2011 – seznámení se s cíli projektu, možnosti VTP, potřeby VŠ a jejich fakult,
obsahové zaměření oborů v rámci bakalářského, magisterského a doktorandského
studia, účast akademiků)
- nákup fotoaparátu, notebooku, dataprojektoru s plátnem, tiskárny
* doporučení k nákupu notebooku: systém Windows 7, Microsoft Office 2010,
antivir, prodloužená záruka 3 roky, brašna, myš, klávesnice, vnější monitor splněno
- součinnost při nákupu sady komunikačních zařízení včetně potřebných licencí
* plněno v rámci přípravy výběrového řízení, rovněž s P. Jelínkem, MagicWare
- příprava a provoz www.spoluprace.org (CzechInvest; součinnost ostatních partnerů)
* zajišťuje průběžně J. Lakomý
- příprava regionálních tematicky zaměřených workshopů v 10/2011 (představení projektu)

* přípravu garantují koordinátoři partnerů
Úkoly pro SVTP ČR:
- zaslat zálohy ve výši 25% rozpočtu projektu (odesláno 1. 9. 2011)
* splněno
- výběrové řízení na nákup sady komunikačních zařízení včetně potřebných licencí
* uskutečnit závěrečné jednání k odsouhlasení dokumentace výběrového řízení do
30. 9. 2011; následně uskutečnit tyto nákupy včetně ICT techniky – viz další řádek
- nákup fotoaparátu, notebooku, dataprojektoru s plátnem, tiskárny
- informace o projektu na www.svtp.cz (součinnost ostatních partnerů)
* je průběžně umísťováno; doplnit logolink; zodpovídá J. Lakomý
- příprava kritérií soutěže o nejlepší inovativní podnikatelský záměr
* průběžně připravováno
- příprava prezentace projektu na INOVACE 2011, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR,
6. – 9. 12. 2011 (plenární sekce, výstavní část)
* vystoupení P. Švejdy v úvodní plenární sekci 6. 12. 2011
* prezentace projektu ve výstavní části (2 postery) – 6. – 9. 12. 2011; instalace 5. 12.
2011
- grafický manuál projektu včetně tvorby informačních materiálů
* připravit v součinnosti s R. Schmidtem, včetně loga projektu
- elektronický projektový zpravodaj
* připravit návrh pro 2. jednání projektového týmu; zodpovídá J. Lakomý, P. Švejda
(termín bude stanoven 5. 10. 2011 v Brně)
- stanovení termínů pro vydání publikací: Zakládáme inovační firmu, Příručka dobré praxe
VTP, Katalog VTP v ČR, konferenční materiály
* podána informace; bude průběžně zajišťováno
k bodu 2
- členové projektového týmu vzali na vědomí informaci o přípravě výběrového řízení na
dodání komunikační, ICT a spotřební techniky
* zajistit nákup této techniky v rámci 1. monitorovacího období projektu; zodpovídá
P. Švejda

k bodu 3
- členové projektového týmu projednali návrh naplnění klíčové aktivity KA 1 – preinkubace
studentských inovativních podnikatelských záměrů
* dokončit tento návrh spolu s návrhem naplnění KA 2 – KA 5; termín 21. 10. 2011;
zodpovídají regionální projektoví manažeři (tyto návrhy předložit na 2. jednání
projektového týmu – termín bude stanoven 5. 10. 2011 v Brně)

V Praze dne 23. 9. 2011
Zapsali: P. Švejda, v. r.
I. Němečková, v. r.

