Projektová příprava: TITXMZV919

Protokol k předběžné tržní konzultaci projektu
Zadavatel:

ČR – Technologická agentura České republiky

Sídlem:

Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6

Zastoupený:

Margitou Pištorovou, ředitelkou Sekce realizace resortních potřeb, TA ČR

IČ:

72050365

ID projektu:

TITXMZV919

Název projektu:

Nové přístupy ke koordinaci krajanské problematiky

Druh řízení:

Prozatím nestanoveno

Resort / KU

MZV / Jana Půlpán Kheková

Datum konzultace:

27.1. 2020 od 11:00

Místo konzultace:

Technologická agentura ČR, Evropská 1692/37, Praha 6

Prezence přítomných byla pořízena samostatně. Účastníci konzultace jsou zde uváděni pouze
zástupnými symboly.
Náplň jednání
Náplní jednání byla předběžná tržní konzultace v souladu s § 33 „ZZVZ“. Zástupci zadavatele zjišťovali
kvalitativní měřítka předmětu připravované veřejné zakázky.
Při prezentaci projektového rámce byly představeny zadavatelem uvažované kvalifikace: ANO
Při prezentaci projektového rámce byly konzultovány možné přímé náklady budoucího projektu: ANO
Průběh jednání
Projektový manažer přivítal přítomné a představil průběh předběžné tržní konzultace.
Zástupce resortu společně s projektovým manažerem seznámili přítomné s výzkumným záměrem
resortu, zejména s cíli výzkumné potřeby, požadovanými výsledky a důvody, proč resort danou
problematiku chce zkoumat. Účastníkům konzultace byly vysvětleny principy soutěžního dialogu.
Prezentace resortu je přílohou tohoto protokolu.
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Proběhla diskuze ohledně výsledku typu „O Webový portál“. Účastníci navrhli, aby byla přidána
kvalifikace, která by zohlednila technické aspekty tohoto výsledku (např. kvalifikaci programátora).
Původním záměrem bylo, aby samotný vznik portálu nebyl součástí projektu. V rámci projektu by
vznikla pouze doporučení („metodický postup“) co má portál obsahovat.
Resort předpokládá, že komunikační portál bude na konci. Nicméně dle vyjádření účastníků konzultace,
se vytvoření pracovního komunikačního portálu jeví také jako účelné (např. portál na sběr dat), zvláště
pokud by posloužil původnímu a hlavnímu účelu projektu.
Diskutována případová studie Banátu. Dle účastníka je tato oblast již poměrně značně vyzkoumaná.
Doporučuje se změnit/rozšířit i jiné oblasti (západ USA, Austrálie, Německo, atd.)
Předpokládá se kromě výzkumu „od stolu“ i výzkum na místě?
Preferován výzkum od stolu, proto je požadován, aby budoucí řešitel již měl nějaké kontakty či přístup
k nim
Cílem projektu není co nejsilnější pro návratová politika krajanů, ale využití jejich potenciálu (např. pro
šíření dobrého jména ČR, ekonomický potenciál, atd.)
Navrženo rozšíření projektu na 2 roky.
Závěr
Doba řešení projektu bude prodloužena na celkem 8 kvartálů.
Výsledek typu „O:Webový portál“ a jeho výsledná podoba bude prodiskutována mezi resortem a TA
ČR.
Dojde k přepracování výsledku „Vsouhrn: Možnosti rozvoje krajanské komunity v Banátu“ a to tak, že
oblast Banátu zkoumána nebude. Místo ní se výzkum zaměří na západ USA, Austrálii či Německo.
Výsledek konzultace
Zadavatel přednesl záměr zadání veřejné zakázky v souladu se zpracovaným projektovým rámcem.
Dle výsledků diskuse se zadavatel pokusí zohlednit připomínky a zjištěné poznatky v připravované
veřejné zakázce. V rámci diskuse byly diskutovány zadavatelem uvažované kvalifikace. V rámci
diskuse byly konzultovány možné přímé náklady budoucího projektu.

Přílohy:
Prezentace resortu
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