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Vážená paní, vážený pane,
dnem 29.2.2012 uplyne
první půlrok našeho společného projektu a polovina 2. monitorovacího
období. Prosím o zaslání
průběžného stavu plnění
projektu dle Vám svěřených partnerů do
2.3.2012 v tomto členění:

- Regionální workshopy
- Příprava studentských
týmů
- Příprava regionálních
kol soutěže o nejlepší
studentský podnikatelský
záměr
- Příprava dlouhodobých
stáží studentů
- Další informace

víme 2. elektronický
projektový zpravodaj
s datem 29.2.2012. Na
web umístíme
12.3.2012.
Přeji hezký den
Pavel Švejda
koordinátor žadatele
SVTPČR

Z těchto informací připra-

Regionální workshopy projektu SPINNET
VTP UP Olomouc: Projekt
SPINNET byl na UP představen v rámci naší konference
VaV pro praxi 24.11.2012.
Podrobnosti jsou uvedeny na:
http://vtpup.cz/o-nas/
zapojeni-do-projektu/vav-propraxi/konferenceprojektu.html
VŠB-TU Ostrava: – úvodní
workshop proběhl 27. října
2011 pod názvem SPINNET
& SPIN OFF, další workshop
je předběžně plánován opět
na podzim 2012.
VTP Ostrava: je finalizováni
program prvního workshopu.
Proběhne koncem března
2012. Název workhopu:
„Nutnost systematické inovace a zapojení univerzity do
tohoto
procesu“.
Regionální manažer Jiří Herinek
TIC Zlín: Projekt SPINNET a
jeho klíčové aktivity byly
představeny studentům na
UTB ve Zlíně včetně prezentace špičkových regionálních

pracovišť Výzkumné centrum CEBIA-Tech a Vědeckotechnický park ICT. Datum konání 15. 11. 2011.
Tiskovou zpráva byla uveřejněna na webu http://
www.svtp.cz/regionalniworkshop-projektu-spinnet
-ve-zline/
Mendelova univerzita Brn o :
M E N D E L U
V únoru jsme vytipovali,
vybrali a oslovili organizace a firmy z JM kraje se
žádostí o uskutečnění
stáží pro studenty MENDELU. Na základě odezvy
vybereme firmy, které
seznámíme detailněji s
pravidly řešení SPINNET a
tvorbou studentských týmů a inovačních procesů.
Regionální manažer Petr
Konečný
TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové
(dále jen TC HK) uspořádalo první setkání (regionální
workshop) pro vysokoškolské a středoškolské studenty. Akce s názvem

STUDENT BUSINESS FORUM se konala 1. 12.
2011 a to v prostorách
Fakulty informatiky a managementu Univerzity
Hradec Králové (dále jen
FIM UHK). Akci zahájil
děkan FIM UHK (Ing. Václav Janeček CSc.). Během
této akce byly představeny aktivity projektu SPINNET. Tato akce se skládala z několika přednáškových bloků, které měli
zájemcům přiblížit možnosti podnikání v regionu
atd. Akce se zúčastnilo
kolem 100 studentů. Dle
odevzdaných dotazníků
byli studenti s průběhem
akce velmi spokojeni.
Tisková zpráva z akce byla
uveřejněna na stránkách
http://www.svtp.cz/
regionalni-workshopprojektu-spinnet-v-hradcik r a l o v e /
TC HK v budoucnu plánuje
druhý
regionální
workshop, detaily akce
jsou v současné době
v
j e d n á n í
Regionální manažer: Martin Dittrich
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ZPRAVODAJ SPINNET N O. 2

JAIP – JU České Budějovice: Dne 17.11.2011 se
uskutečnil v Českých Budějovicích vůbec první
regionální workshop projektu SPINNET Č.P.
CZ.1.07/2.4.00/17.0094.
V rámci realizace projektu
SPINNET, byli vytipováni
studenti a vytvořeny dva

studentské týmy. Zaměření projektu nejen na komerční, ale i na akademickou sféru umožnilo
vytvořit jeden studentský
tým s uplatněním ve výzkumných institucích a
druhý tým zaměřený na
aplikační výzkum a vývoj
pro čistě komerční výstup.

Další informace jsou na
stránkách
http://
www.svtp.cz/wp-content/
uploads/SPINNETs t u d e n t . tym_workshop1.pdf
Regionální manažer: Jaroslav Lakomý

Příprava studentských týmů

Zaměření projektu nejen
na komerční, ale i na
akademickou sféru nám
umožnilo vytvořit jeden
studentský tým zaměřený
na
uplatnění
ve
výzkumných institucích a
druhý tým zaměřený na
aplikační výzkum a vývoj
pro čistě komerční
výstup. JAIP-JU

VTP UP Olomouc: Studenti
jsou o možnosti zapojení
do studentských týmů
informováni v rámci individuálních konzultací a
konzultací v rámci soutěže Podnikavá hlava. Jako
výsledek soutěže očekáváme přes 40 odevzdaných příspěvků. Do konce
května 2012 vznikne databáze studentů, kteří
mají zájem se zapojit do
studentských týmů.
VŠB-TU Ostrava: – měla
jsem za to, že týmy se
vytvoří až ze studentů co
uspějí v soutěži, že to
bude jednou z jejich výher, pokud tomu tak není,
tak mi řekni, a já myslím
že skupinky do studentských týmů seženu celkem rychle.
VTPO: Příprava nebyla
dosud realizována. Vyhledávání studentů bude na
V Š B - T U )
Rpm: Jiří Herinek
TIC Zlín: Průběžně probíhá
tvorba databáze studentů
se zájmem o problematiku podnikání . Proběhlo
několik jednání se zástupci UTB ve Zlíně s nabídkou
vybraných klíčových aktivit projektu. Návazně byli
osloveni studenti jimž
byla nabídnuta možnost
konzultací k jejich podni-

katelským plánům. K 29.
2.2012 proběhly 4 konzultace k podnikatelským
plánům a podařilo se
zapojit 5 studentů.
V jednání je možnost propojení této klíčové aktivity
s připravovaným předmětem na UTB ve Zlíně
v následujícím školním
roce 2012/2013
Mendelova univerzita
Brno: Jsme v neustálém
kontaktu se studenty
a téměř denně s nimi
hovoříme o jejich nápadech na podnikání. Motivujeme je v těchto častých debatách ke hledání
tzv. "podnikatelských
děr", tedy oblastí, ve kterých se dosud nepodniká
a kde by mohli být ve
svém podnikání úspěšní
Regionální manažer: Petr
Konečný .
TC HK: Ve spolupráci
s partnery (především
Univerzitou Hradec Králové) je vytipováno několik
studentů, od kterých očekáváme rozvoj jejich potenciálu; zdokonalení v již
nabytých dovednostech a
využití jejich nadstandartního zájmu o podnikatelské prostředí. Někteří z
těchto studentů již mají
vlastní
zkušenosti
s podnikáním, ovšem
zdaleka neznají zvládnutou každodenní reálnou

situaci pracovního prostředí. Vytipovaní studenti
mohou čerpat konzultační
hodiny s odborníky
z inovativního prostředí a
dalšími odborníky z praxe,
a to zejména formou,
která bude studenty patřičně motivovat, - celostátní soutěže. Od studentů
se očekává jejich aktivní
účast, předložení podnikatelského . Studenápadu,
zájem o problematikuntům bude poskytnuto
technické zázemí pro
místnosti či konferenčplánované konzultace (např.
zasedací ní prostory, videokonferenční zařízení).
Rpm: Martin Dittrich
JAIP-JU České Budějovice:
V rámci realizace projektu
SPINNET, byli vytipováni
studenti a vytvořeny dva
studentské týmy. Zaměření projektu nejen na komerční, ale i na akademickou sféru nám umožnilo vytvořit jeden studentský tým zaměřený na
uplatnění ve výzkumných
institucích a druhý tým
zaměřený na aplikační
výzkum a vývoj pro čistě
komerční výstup. Zahraniční stáž a stáže u představitelů soukromých
firem za účelem rozvoje
znalostí uplatnitelných v
p o d n i k á n í .
Rpm: Jaroslav Lakomý
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Příprava regionálních kol soutěže o nejlepší studentský podnikatelský záměr
VTP UP: V plném proudu je
soutěž Podnikavá hlava. K
datu 2.3.2012 je registrováno již 10 podnikatelských
záměrů. Rovněž probíhají
individuální konzultace. Podrobnější informace najdete
na . http://www.vtpup.cz/onas/soutez-podnikavahlava.html
VŠB-TU: Připravujeme grafiku letáku a potřebnou dokumentaci (formuláře, podmínky aj.). Oslovujeme studenty.
K vyhodnocení regionálního
kola soutěže dojde v květnu
2012
VTP Ostrava: V přípravě na
soutěž je grafický materiál,
jednání se sponzory (neboť
projekt SPINNET nepočítá
v rozpočtu s dotací cen).
S realizací soutěže se počítá
v
dubnu
2012.
Rpm: Jiří Herinek
TIC Zlín Soutěž o nejlepší
podnikatelský záměr pořádáme každoročně. K 29. 2.
2012 byl stanoven termín
pro předkládání soutěžních
záměrů. Následovat bude
vyhodnocení soutěžních
záměrů a následné vyhlášení výsledků soutěže. Soutěžícím bude nabídnuta možnost účasti v národním kole
této soutěže. Souběžně probíhá identifikace dalších
potenciálních soutěžních
záměrů, které budou nominovány do národního kola

MENDELU Brno: Plánujeme a připravujeme vyhlášení soutěže o nejlepší
podnikatelský záměr na
MENDELU. Pracujeme na
pravidlech soutěže (přivítali
bychom - pro inspiraci,
pokud máte, nějaká taková konkrétní pravidla připravená). Máme předběžné návrhy na hodnotící
komisi i naplánované termíny: vyhlášení a zveřejnění na MENDELU ve druhé
polovině března. Termín
předložení studentských
návrhů je stanoven do konce dubna 2012. Vyhodnocení soutěžních návrhů pak
do
konce května.
Regionální manažer: Petr
Konečný
TC HK: Studenti, v rámci
školních
aktivit,
(podpořených vyučujícími
na UHK) připravují, resp.
mají možnost připravit
projekt (v oblasti různých
aktivit). Tento projekt může být potenciálním startem jejich budoucí firmy či
podnikatelského záměru.
V plánovaných soutěžích si
budou moci své nápady
„ověřit“ během kol soutěže
na regionální úrovni. V tuto
chvíli je studentům nabízena možnost zúčastnit se
různý přednášek na téma
prezentace, vystupování,
finančního plánování,
apod. Nyní je počátek semestru, který by měl touto
soutěží o nejlepší podnikatelský záměr vyvrcholit.
Konkrétní plán realizace a
harmonogram soutěže o

nejlepší záměr jsou v jednání,
Rpm, manažer: Martin Dittrich

TIC Zlín—soutěž

JAIP – JU České Budějovice:
V současné době oba sestavené a pilně pracující týmy připravují – ve spolupráci se svými kolegy na škole, projekty
do regionálního kola této soutěže. Do soutěže přijaté projekty budou na přelomu dubna a května 2012 vyhodnoceny.

Pokud se naskytne příleži-

tost – v podobě oborového
zaměření, máme v úmyslu
zúčastnit se této soutěže u
našich
partnerů.
Regionální manažer: Jaroslav
Lakomý

Příprava dlouhodobých stáží studentů
VTP UP: Byli vytypováni a
proběhlo
jednání
s několika studenty, kteří
byli vybrání jako vhodní
adepti pro dlouhodobé stáže. V rámci dalšího
postupu plánujeme do 2

měsíců rozšíření databáze
studentů a navázání spolupráce s TCHK a TIC
VŠB-TU: – Byly vyhledány
předměty obsahující praxi, již na VŠB probíhají,
jsou pro studenty povinné

a mají možnost získat od
0 do 15 kreditů. Současně
probíhá i přímé oslovení
studentů. Navázali jsme
též spolupráci se studentskými organizacemi a
akademickými pracovníky, kteří nám pomohou
vhodné studenty oslovit
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Příprava dlouhodobých stáží studentů . . . pokračování
VŠB-TU:
Byly vyhledány předměty
obsahující praxi, již na VŠB probíhají,
jsou pro studenty povinné a mají možnost získat od 0 do 15 kreditů. Současně probíhá i přímé oslovení studentů. Navázali jsme též spolupráci se
studentskými organizacemi a akademickými pracovníky, kteří nám pomohou vhodné studenty oslovit.
VTP Ostrava: momentálně máme ve
VTPO umístěno cca 12 studentů na
stáži. Stáž je jednoměsíční
Regionální manažer: Jiří Herinek
TIC Zlín: Pro studenty UTB ve Zlíně –
marketingové obory, byla navržena
témata k realizaci: stáže
v TICZlín, spolupracujeme s UTB ve
Zlíně na oslovení a nabídce stáží studentům. Proběhly osobní schůzky s 6
studenty, kteří projevili zájem o stáž
v TIC Zlín. V průběhu roku 2012 se
rozhodne, kteří studenti se do stáží
zapojí. Souběžně byla definována témata diplomových, bakalářských prací, která mohou být v následujícím
školním roce zpracována v TIC Zlín.
MENDEU Brno: Připravili jsme základní
znění smlouvy o dlouhodobé stáži našeho studenta Pavla Horkého,
který nastoupí v březnu do spol. s r.o.
BIC Brno po podpisu této smlouvy
zástupcem společnosti. Pracovní
schůzka byla odložena z důvodu nem o c i
p r o f .
Z e m a n a
Regionální manažer: Petr Konečný
TC HK: V rámci 1. MO byla uskutečněna první jednání o možné spolupráci
(tzn. umisťování stážistů do firem
s některými společnostmi. Byl navázán kontakt se studentskou organizací
AIESEC, která se zaměřuje na zprostředkování stáží pro studenty. Organizace AIESEC poskytla prostor pro prezentaci nabízených stáží v rámci studentských akcí AIESECu. Dále bylo
realizováno setkání s „Hradeckým IT
Klastrem (dále jen HIT Klastr),“ jehož

je TC HK členem. HIT Klastr sdružuje
společnosti a vzdělávací instituce
v Královehradeckém kraji, které se
zaměřují především na ICT. HIT
Klastr je tedy vhodným partnerem
ke spolupráci v oblasti realizace
stáží a umisťování stážistů do členských společností HIT Klastru. O
konkrétní podobě a podmínkách
stáží v rámci HIT Klastru bude dále
jednáno. V současné době TC HK
připravilo seznam nabízených stáží
a hodlá oslovit spolupracující firmy
(především HIT Klastr) s možností
umístění stážisty do jejich firmy.
Součástí seznamu je formulář, kde
firmy mohou vyplnit požadovaný
profil stážisty atd. Požadavky firmy
pomohou najít ideálního studenta
do příslušné firmy na danou pozici.
Dále došlo k vytipování podnikavých
studentů ve spolupráci s Univerzitou
Hradec Králové a regionálními vzdělávacími a výzkumnými institucemi.
TC
HK
spolupracuje
s vysokoškolskými kantory, kteří se
snaží ve svých kurzech podchytit,
popř. najít studenty se zájmem o
podnikání. V současné době vzniká
na UHK zázemí (především prostřednictvím oslovených kantorů,
kurzů), které by mělo podpořit vytváření studentských týmů. Ke konci roku 2011 TC HK souhlasilo se
stáží studenta FIM UHK. Stážista
pravidelně dochází do TC HK, kde
pracuje na svěřených úkolech.
V kompetenci tohoto stážisty je
upgrade linuxových serverů a další
činnosti zadané IT manažerem,
kterého pravidelně informuje o plnění svěřených úkolů. Pod vedením
IT managera získává stážista praktické zkušenosti z oblasti IT, zlepšuje své prezentační dovednosti (a
další soft skills), učí se zodpovědnosti za svěřené úkoly. Tímto způsobem je stážista systematicky připravován na svůj profesní život. TC HK
připravuje do budoucna i další stáže
ve spolupráci s UHK a zasídlenými

f
i
r
m
a
m
i
.
Regionální manžer: Martin Dittrich
JAIP – JU České Budějovice: Po
zahájení projektu SPINNET byly
osloveny a kontaktovány firmy
sídlící a nebo spolupracující
s Jihočeským vědeckotechnickým
parkem. Během těchto jednání byl
firmám představen projekt SPINNET a byla vedena diskuze
k napojení a využití tematických
okruhů ve vytipovaných společnostech. Na základě těchto diskusí se
začalo jednat se zájemci o případné umístění stážistů v podnicích a
jejich činnosti v tomto podniku.
Jednání bylo úspěšné a došlo
k prvním dohodám s firmou
B.P.MEDICAL s.r.o., která v rámci
podnikatelských aktivit
v biotechnologiích pro potravinářské oblasti je i výzkumně vývojovou společností. V této společnosti
je možné uskutečňovat stáže obou
studentských týmů a připravit pro
oba týmy projektový záměr končící
reálným výstupem. Další spolupráce byly navázány s firmou Synergia
s.r.o., Gentrend s.r.o., BVT technology a.s., Zelandia a.s., dále byly
osloveny spolupracující akademické a
univerzitní instituce.
Regionální manažer: Jaroslav Lakomý
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Další informace o aktivitách v rámci projektu SPINNET
VTP UP: O projektu informujeme na našich www. viz. http://www.vtpup.cz/onas/zapojeni-do-projektu.htm
TIC Zlín: Proběhla také prezentace a nabídka možnosti krátkodobých stáží formou stínování managementu personalistům z firem ve Zlínském kraji na uskutečněném HR klubu dne 25.1.2012. Byla
započata komunikace a příprava spolupráce s jednou firmou, která projevila
zájem o umístění studentů tímto způsobem, souběžně proběhlo o této možnosti
jednání i na univerzitě. S UP v Olomouci
proběhla první jednání o možné stáži popularizátorů VaV.
MENDELU Brno: Pod vedením prof. Zemana uskutečňujeme v pravidelných dvouměsíčních časových intervalech setkání popularizátorů VaV. Dne 24. 2. se
konala - v pořadí již třetí pracovní schůzka
30ti osob. Dne 1.3. od 15.00 hodin jsme
pořádali další workshop pro studenty
MENDELU, na němž byla nabídnuta možnost 80ti studentských stáží.
TC HK: Prezentujeme projekt SPINNET
prostřednictvím tiskových zpráv, webových

stránkách TC HK. V listopadu roku
2011 prezentovalo projekt SPINNET
v příloze Hradeckého deníku (tzv. Evropské dotace), kde byly zveřejněny
základní informace o projektu. Ke
konci roku 2011 byly stručné informace o projektu zmíněny v prezentaci TC
HK, které běžela na LCD monitorech
v MHD Hradec Králové. V následujícím
období bude realizován druhý regionální workshop, regionální kolo soutěže o
nejlepší podnikatelský záměr a dále
bude rozvíjena spolupráce se studenty
VŠ.
JAIP-JU České Budějovice: Projekt
SPINNET je propagován na http://
www.jaip.cz/projekty/spinnet
a na
všech akcích pořádaných oběma partnery. Oba studentské týmy již pilně pracují
a v rámci svých vzdělávacích a tvůrčích
aktivit se budou již od března letošního
roku zúčastňovat národních i mezinárodních konferencí. Na nich budou propagovat
projekt SPINNET a spolupracovat na
svých projektech s dalšími subjekty.
V současné době hledáme způsoby a mechanismy čerpání podpory pro tyto akce
z nepřímých nákladů v gesci SVTP ČR.
Jedná se o registrační poplatky, ubytování .

