Desatero pravidel účasti na matchmakingových akcích
pořádaných TA ČR
1. Registrace příspěvků. Záměrem matchmakingových akcí pořádaných TA ČR je napomoci
budoucím členkám a členům řešitelských týmů nalézt expertizy nebo partnery pro účast
ve veřejných soutěží programů TA ČR. Aktivní účastí se rozumí přednesení příspěvku
o zamýšleném projektu na těchto akcích za účelem nalezení partnerů či expertiz do
návrhů projektů. Aktivní účast na akci je možná po předchozí separátní registraci pomocí
formuláře, nebude-li uvedeno jinak.
2. Výběr příspěvků. TA ČR si vyhrazuje právo výběru příspěvků, které se mohou aktivně
účastnit matchmakingové akce. Výběr příspěvků bude učiněn na základě následujících
okolností a kritérií:
- Soulad se zaměřením programu a základními podmínkami veřejné soutěže
- Charakter skupiny složené z přihlášených zájemkyň a zájemců o vyslechnutí
příspěvků
- Časová a prostorová kapacita akce
Výběr příspěvků nebude prováděn na základě typu organizace, míře zkušenosti
budoucích členek a členů řešitelských týmů, minulé zkušenosti s účastí v programech
TA ČR ani na základě prvního dojmu o potenciální kvalitě budoucího návrhu projektu
v soutěži.
3. Potvrzení. Po uplynutí dané lhůty budou všichni registrovaní zájemci o aktivní účast na
matchmakingové akci vyrozuměni o tom, zda je možné jejich příspěvek zařadit do
programu či ne (viz také bod 6).
4. Prezentace. Všichni vybraní zájemci a zájemkyně o aktivní účast budou požádáni
o přípravu prezentace o maximální délce 5 minut (nebude-li uvedeno jinak), a to
indikativně v následující struktuře:
a) Představení organizace a přednášejících
b) Téma zamýšleného výzkumu
c) Charakter hledaného partnera do projektu
d) Způsob uplatnění výstupů výzkumu
e) Kontakty

5. Forma. Forma přednesení příspěvku je volná. Hlavním prezentačním prostředkem je
powerpointová prezentace. Po domluvě akceptujeme všechny druhy dalších
prezentačních prostředků (Prezi), videa, postery a další prostředky, či jen volnou řeč.
Podmínkami jsou:
- Disponibilní technické vybavení na straně organizátora akce
- Dodržení limitu 5 minut (nebude-li uvedeno jinak)
- Dodržení struktury prezentace (bod 4)
Prezentace a případně další prostředky a materiály je nutné doručit organizátorům akce
ve stanovené lhůtě. V opačném případě nemůžeme zaručit hladký průběh prezentace
vašeho příspěvku.
6. Krycí list. Všechny zájemkyně a zájemci o aktivní účast mohou být – na základě velikosti
a typu akce - požádání o vyplnění krátkého medailonku o výzkumném záměru, tzv.
krycího listu. Jeho struktura je obdobná jako struktura prezentace. Jeho rozsah
nepřesahuje formát 1x A4. Krycí list může být využit pro související aktivity v rámci
konání matchmakingové akce i po ní. Krycí list má sloužit zejména ke dvěma účelům:
a) zvýšit viditelnost aktivního příspěvku nejen na akci, ale i po jejím skončení
b) uspokojit zájem těch, jejichž příspěvek nemohl být zařazen do programu akce
7. Nestrannost. Aktivní účast na matchmakingové akci neznamená bonifikaci při hodnocení
návrhu projektu. K návrhům projektů, jejichž záměry byly prezentovány na akci, bude
přistupováno stejně, jako k jakémukoliv jinému návrhu projektu.
8. Spolehlivost. Budete-li vybráni k aktivní účasti na akci, a dostane-li se Váš příspěvek na
program, prosíme o informování v případě, že se akce nebudete moci zúčastnit. V
takovém případě požádáme o přípravu příspěvku případné další zájemkyně a zájemce,
kteří se z kapacitních či časových důvodů na program nedostali.
9. Důvěra. Vztahy mezi TA ČR a přednášejícími jsou zejména nepsané, založeny na dobré
vůli a čestném jednání. Nevznikají mezi námi žádné nároky, např. ve formě pokrytí
nákladů na účast akce (pokud nebude stanoveno jinak), ani nároků na zařazení
konkrétního příspěvku. TA ČR vyvine maximální úsilí, aby v rámci možností uspokojil
zájem všech registrovaných (viz bod 2) a napomohl jim najít hledané partnery nebo
expertizy.
10. Divoká karta. Desátým bodem připouštíme do budoucna možnost výše uvedená pravidla
modifikovat dle zkušenosti, kapacit a nebo zaměření veřejných soutěží, a to na základě
předchozího upozornění těch, kterých se akce týká.

