Akce: Kick-off Meeting - zahájení projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Komplexní vzdělávání lidských zdrojů v mlékařství (CZ.1.07/2.3.00/09.0081)
Věc: Zápis z pracovního jednání
Datum: 8.10.2009 (9:45-17:00)
Místo konání: v Hotelu Myslivna, Nad Pisárkami 1, 623 00 Brno

Obr. 1: Hotel Myslivna
Obsahová náročnost projektu si vyžadovalo realizovat první iniciační schůzku jako samostatnou
aktivitu. Po podpisu smlouvy o financování projektu byla svolána iniciační schůzka realizačního
týmu. Mezi hlavní cíle schůzky patřilo upřesnění časového harmonogramu jednotlivých aktivit
projektu, nastavení způsobu komunikace mezi jednotlivými členy týmu, upřesněny úkoly
a vymezeny zodpovědnosti za dílčí úkoly. Koordinátor projektu určil zodpovědné garanty
jednotlivých aktivit. Meeting přispěl k realizaci celého projektu a mj. vedl k dosažení
požadovaných výstupů. Součástí bylo také seznámení a proškolení pracovního týmu
s administrativními náležitostmi projektu a systémem vnitřní kontroly. V neposlední řadě se
nastavily podmínky a úkoly pro propagaci a publicitu projektu směrem k cílovým skupinám.
Publicita: Akce se konala v důstojném prostředí hotelu Myslivna. Místnost v době konání meetingu
odpovídala podmínkám definovaným v Manuálu vizuální identity. Účastníci meetigu obdrželi
informační materiály o projektu, vše opatřeno povinnými vizuálními symboly.
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Přítomni:
doc. Ing. Květoslava Šustová, Ph.D.
Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D.
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Irma Čapková
prof. MVDr. Ing. Tomáš Komprda, CSc.
prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc.
Ing. Libor Kalhotka, Ph.D.
Ing. Šárka Dvořáková, Ph.D.
Ing. Ondřej Polák
Ing. Monika Kozelková
Ing. Hana Konečná
Ing. Daniela Krupková
Ing. Petr Roubal, CSc.
Mgr. Jiří Höfer
Ing. Vladimír Černý
doc. RNDr. Ing. Oto Hanuš
RNDr. Marcela Vyletělová, Ph.D.
Ing. Andrea Reslerová
Ing. Eva Samková, Ph.D.
Ing. Pavel Smetana
Pavlína Pincová
Ing. Miloš Klimeš
doc. Ing. Jiří Štětina, CSc.
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zeman@mendelu.cz
libor.kahotka@mendelu.cz
sarka.dvorakova@mendelu.cz
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xkozelk2@node.mendelu.cz
xkonec13@node.mendelu.cz
xkrupkov@node.mendelu.cz
roubal@milcom-as.cz
hofer@milcom-as.cz
v.cerny@vum-tabor.cz
hanus@vuchs.cz
marcela.vyletelova@vuchs.cz
andrea.reslerova@vuchs.cz
samkova@zf.jcu.cz,
smetana@zf.jcu.cz
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jiri.stetina@vscht.cz

Přítomným z řad partnerů a potenciálních zájemců o spolupráci byly poskytnuty základní informace
o projektu (tj. náplni, cílové skupině, délce trvání, apod.).
1. V rámci úvodního slova pozdravil účastníky děkan Agronomické fakulty MZLU v Brně pan
prof.

Ing.

Ladislav

Zeman,

CSc.

a

vedoucí

Ústavu

technologie

potravin

prof. MVDr. Ing. Tomáš Komprda, CSc.
2. Za jednotlivé partnery byli představeni pracovníci podílející se na projektu.
3. Webové stránky projektu budou zatím na adrese všech projektů MZLU v Brně,
http://web2.mendelu.cz/af_291_projekty/, než budou nahrazeny stránkami výhradně
určenými pro projekt CZ.1.07/2.3.00/09.0081.
4. Adresa pro korespondenci s koordinátorem je doc. Květoslava Šustová (OP VK) - MZLU
v Brně (234), Zemědělská 1, 613 00, Brno nebo lze i přes mleko@mendelu.cz.
5. Ing. Šárka Dvořáková, Ph.D. vysvětlila zásady publicity, význam monitorovacích indikátorů
zásady při tvorbě monitorovacích zpráv, podstatné a nepodstatné změny v projektu.

CZ.1.07/2.3.00/09.0081 OP VK „Komplexní vzdělávání lidských zdrojů v mlékařství“
Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

2

6. Partneři jsou povinni vést a archivovat dokumentaci podle pravidel obsažených
v dokumentech MŠMT a v Příručce pro příjemce finanční podpory z OP VK
7. Pracoviště, dokumenty atd. budou odpovídat zásadám publicity podle pravidel obsažených
v dokumentech MŠMT a v Příručce pro příjemce finanční podpory z OP VK.
8. Loga a pokyny zašle kontaktním osobám partnerů manažer projektu.
9. Partneři byli seznámeni se stavem vyhlášených výběrových řízení (MZLU) na oblast
kancelářského papíru a informační techniku.
10. Koordinátor a manažer projektu vytvoří další žádost o podstatnou změnu - Přesun
finančních prostředků mezi partnery s odůvodněním:
o Na základě zvážení jednotlivých aktivit a faktu, že MZLU v Brně bude přebírat aktivity
související s publicitou, auditem, nákupem informační techniky, se partneři projektu
dohodli na upraveném rozpočtu projektu podle subjektů.
Schválený rozpočet
Subjekt

Podíl na nákladech

Procenta

Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o.

1 700 000,00

12,18

Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.

4 500 500,00

32,25

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

5 022 760,00

35,99

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

2 730 875,70

19,57

Podíl na nákladech

Procenta

Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o.

2 965 880,00

21,46

Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.

3 394 580,00

24,57

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

4 425 013,80

32,02

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

3 033 001,90

21,95

Upravený rozpočet
Subjekt

11. Na základě změn, které nebyly zřejmé partnerům v době uzavírání smluv o partnerství,
budou vytvořeny doplňky k partnerským smlouvám.
12. Partneři se shodli na společném postupu v rámci řešení projektu. Pokud některý z partnerů
nebude postupovat ve smyslu shody s ostatními partnery, tito odstoupí od řešení projektu.
13. Zástupce VÚCHS přednesl kalkulaci na místní kancelář.
14. Další schůzka bude na VÚM v Praze v pátek 27. 11. 2009.
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Úkoly do příští schůzky:
o Vytvoření Žádostí o podstatnou změnu (2x) (koordinátor a manažer projektu, MZLU
v Brně).
o Uskutečňování školících workshopů podle harmonogramu akcí v souladu s pravidly OP VK
a projektem CZ.1.07/2.3.00/09.0081. Soupis akcí a jejich nástin partnerům na další schůzce
(MZLU, JČU, VÚCHS, VÚM).
Zápis sestavil: Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D.
Manažer projektu
Dne: 8. 10. 2009

Fotografie z akce:

Obr. 2: Koordinátorka projektu: doc. Ing. Květoslava Šustová, Ph.D.
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Obr. 3: Projektový tým

Obr. 4: Oběd
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