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ŘÍZENÍ PROJEKTU A DISEMINACE
Organizace schůzí výborů projektu
Jednání Řídícího výboru, Vědeckého výboru a Průmyslového výboru

JEDNÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU, VĚDECKÉHO VÝBORU A PRŮMYSLOVÉHO
VÝBORU
Zpracoval: Ing. Petr Bílý (Fakulta stavební ČVUT v Praze)

Souhrn
První zasedání všech výborů dne 11. 4. 2013 v
Praze bylo spojeno s úvodním zasedáním
CESTI. Druhá schůze vědeckého výboru se
uskutečnila ve dnech 7. – 8. 10. 2013 v Brně.
Druhé zasedání řídícího výboru se uskutečnilo
7. 11. 2013 v Praze. Ze všech schůzí jsou
pořízeny řádné zápisy.

parterů,
obdrželi
v předstihu.

Manažerka projektu, která zasedání řídila,
v úvodní prezentaci ocenila činnost všech
partnerů při přípravě projektu a zdůraznila
nejdůležitější cíle projektu. Vyzvala k těsné
spolupráci založené jednak na přímé
komunikaci mezi partnery, jednak na
operativním kontaktu s vedením CESTI.
Představila tajemníka CESTI Ing. Petr Bílého,
který bude koordinovat veškeré činnosti včetně
administrativních a finančních.
Řídící výbor poté schválil tyto důležité
dokumenty a návrhy na personální obsazení
klíčových osob:
•

Statut a organizační řád Řídícího výboru, ve
kterém jsou obsaženy i zásady a pravidla
činností Vědeckého výboru a Průmyslového
výboru. Konečné znění, ve kterém byly
zahrnuty připomínky a návrhy na změny

účastníci

•

Obsazení předsedy a dvou místopředsedů
Řídícího výboru.

•

Podrobný plán práce obsahující přehled
plánovaných výzkumných aktivit a
výsledků a termíny jejich plnění, který
vychází z návrhu projektu. Tento interní
dokument je vodítkem pro časovou i
věcnou náplň projektu. Všechny změny
v Podrobném
plánu
práce
budou
schvalovány řídícím výborem.

1. Úvodní zasedání CESTI
Úvodního zasedání na Fakultě stavební ČVUT
v Praze, které bylo svoláno jako společné
zasedání Řídícího výboru, Vědeckého výboru a
Průmyslového výboru, se zúčastnily všechny
klíčové osoby zapojené do projektu a řada
dalších významných osobností ze zúčastněných
firem a institucí. Celkem bylo přítomno 34
osob, počty osob s právem hlasovacím v
Řídícím výboru, Vědeckém výboru i
Průmyslovém výboru překročily počty nutné
pro platnost hlasování, tudíž všechny výbory
byly usnášeníschopné.

všichni

Vědecký výbor a Průmyslový výbor schválili
návrh na obsazení funkce předsedy a
místopředsedy každého z výborů.
Tajemník projektu podal informaci o
důležitých organizačních, administrativních a
finančních záležitostech:
•

Zřízení webových stránek www.cesti.cz a
vytvoření a tisk propagačního letáčku.
Webové stránky mají i interní část, která
slouží k interní komunikaci všech účastníků
projektu. Je zde prostor pro nahrávání
dokumentů každým z účastníků, zejména
plánovaných výstupů každý rok. Na
interních stránkách mohou účastníci najít
základní dokumenty projektu i důležité
pokyny týkající se administrativy a
financování.

•

Konání a obsah Workshopu 2013. Na něm
budou moci všichni účastníci získat přehled
o aktivitách, které se odehrály v minulém
období ve všech WP, předkládat náměty a
připomínky i diskutovat o dalším
nasměrování výzkumných aktivit. Jednání
bude sloužit jako podklad pro činnost
Vědeckého výboru. Na seminář budou
přizváni i zástupci dalších institucí a firem,
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které by mohly mít zájem odebírat výsledky
výzkumu.
•

•

Administrace věcná a finanční, schvalování
změn, termíny odevzdání věcné a finanční
zprávy za rok 2013.
Pravidla pro publicitu v rámci projektu.

(necelém) roce fungování centra, zdůraznila
klíčové úkoly a zapojení do dalších
výzkumných struktur. Na zasedání byly
schváleny tyto důležité body programu:
•

Dílčí změny Podrobného plánu práce.

•

Návrhy na přesuny z neinvestičních
prostředků do investičních, které předložili
někteří účastníci projektu a které podléhají
schválení nejen Řídícího výboru, ale musí
být také schváleny poskytovatelem.

V průběhu zasedání vedoucí pracovních
balíčků stručně představili obsahovou náplň.
2. Zasedání Vědeckého výboru č. 2
Jednání na půdě CDV v Brně se zúčastnilo 11
osob. Byly podrobně prezentovány a
diskutovány probíhající aktivity, plánované
výstupy a výsledky v rámci jednotlivých WP
včetně vzájemného propojení a nejbližších
úkolů. Zasedání mělo výrazně pracovní
charakter, což ocenili všichni přítomní.
Diskutovány a kriticky rozebírány byly
dosavadní výzkumné aktivity. Podrobně byly
probrány další plánované aktivity. Velká
pozornost byla věnována vzájemným vazbám
mezi WP a konkrétní spolupráci na jednotlivých
úkolech v uplynulém i budoucím období.
Výraznou snahou je nejen důsledné propojování
duplicit
WP,
ale
zejména
vyloučení
v činnostech i výstupech. Důraz byl kladem na
uplatnitelnost výsledků.
3. Zasedání Řídícího výboru č. 2
Zasedání 7. 11. 2013 řídila manažerka projektu,
která v úvodu shrnula činnost v prvním

Řídící výbor vzal na vědomí:
•

Změnu na pozici člena Řídícího výboru za
SDS Exmost.

•

Informaci ke konání Workshopu dne 21. 11.
2013.

•

Informace k administraci
stránce obsahové i finanční.

projektu

po

Dále byly prezentovány a diskutovány po věcné
stránce
probíhající
výzkumné
aktivity
v jednotlivých WP. Zasedání byla přítomna
zástupkyně TAČR paní Lenka Pilátová, která
podala vysvětlující informace k uznatelným
výsledkům výzkumu projektu.
Zápisy z jednotlivých zasedání včetně všech
příloh jsou k dispozici všem účastníkům na
interních stránkách www.cesti.cz.
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