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2. veřejná soutěž programu aplikovaného
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA

TG02010049

Zápis z jednání Rady pro Komercialiaci v rámci projektu COMNID: Podpora transferu výsledků
aplikovaného výzkumu do nových technologií a služeb ze dne 29. 2. 2016.
Zápis č.: 1/2016
Přítomni: viz prezenční listina, členové RpK + hosté.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Přivítání, představení
Základní informace o projektu a současný stav přípravy
Úloha RpK a způsob její práce
Harmonogram řešení projektu a plán činnosti RpK
Různé

Ad1) prof. Janoš přivítal přítomné a vzájemně je představil. Dále předal řízení jednání předběžně
schválenému předsedovi RpK, prof. Holešovskému.
Ad2) Mgr. Černý prezentoval základní informace o projektu, složení projektového týmu, CTT a RpK a
současného stavu projektu.
- Na konci roku 2015 byly podepsány smlouvy mezi partnery projektu (UJEP, UACH a VFN) a
směrnice pro RpK a systém komercializace.
- Vyhlášena 1. výzva pro podávání projektů.
- Pro snadnější komunikaci byl zřízen distribuční mailový seznam pro CTT CTT@rt.ujep.cz a pro
radu RpK@rt.ujep.cz
- Informoval o tom, že zřízení Pracoviště managementu znalostí – CTT - bylo zřízeno jako
referát začleněný do struktury UJEP pod oddělení vědy.
- Pro potřeby veřejné prezentace byla zřízena webová stránka ctt.ujep.cz, kde jsou základní
informace, vyhlášené výzvy a další údaje. Partneři projektu dle svých možností uvedou odkaz
na svých www.
Ad3) prof. Janoš představil úlohu RpK, její napojení na struktury UJEP, UACH a VFN a CTT.
Ad4) Diskutoval se harmonogram setkávání RpK. Dle podmínek TAČR a potřeb bude RpK zasedat min.
1x za čtvrtletí. Termín dalšího setkání přítomní členové RpK odsouhlasili na 30. 5. 2016 v 13:00 opět
v prostorách UJEP. Předběžný termín dalšího setkání 5. 9. 2016. Ten bude ale upřesněn na dalším
setkání.
Ad5) Různé.
 Přítomní diskutovali otázku krytí cestovních náhrad a odměn za činnost RpK. Údaje pro
uzavření DPP se doplní na dalším jednání RpK.
 Jmenovací dekrety členové RpK dostanou také na příštím jednání RpK.
 Podle jednacího řádu má RpK obdržet podklady k jednání 10 dní předem. Vedoucí CTT prof.
Janoš slíbil dodat podklady v dřívějším termínu (2 – 3 týdny předem, pokud tomu nebudou
bránit zvláštní okolnosti.
Zapsal Mgr. Bc. J. Černý

Ověřil Prof. Ing. P. Janoš, CSc.

