DEKLARACE
o členství v
ČESKÉ TECHNOLOGICKÉ PLATFORMĚ
PRO POTRAVINY

Vycházejíce vstříc vědecko-technickým výzvám vytyčeným v Lisabonské strategii a
přijímajíce iniciativu Evropské komise podporující vytváření evropských
technologických platforem, zaměřených na zvýšení konkurenceschopnosti a
hospodářského růstu prostřednictvím iniciace a zavádění inovačních aktivit do
podnikatelské praxe na základě principů veřejně-soukromého partnerství, přijaly níže
uvedené strany společnou Deklaraci o členství v České technologické platformě pro
potraviny, jakožto iniciativě Potravinářské komory České republiky.

Potravinářská komora České republiky, Počernická 96/272, 108 03 Praha 10 Malešice, zastoupená ředitelem Ing.Miroslavem Kobernou, CSc. (dále jen PK ČR)
a
………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..(dále jen účastník)

Článek 1
Účastník se stává členem České technologické platformy pro potraviny (dále jen
ČTP) založené v souladu s iniciativou Evropské komise ze dne 16. června 2004
týkající se vytvoření technologických platforem, publikované v COM(2004) 353 final.
Cílem ČTP je podpora aktivit a iniciativ stran působících ve prospěch posílení
konkurenceschopnosti zemědělství a potravinářství a dále rozvoje distribuce, prodeje
a spotřeby potravin v České republice a s tím spojených vědeckých, výzkumných,
technologických a inovačních aktivit.
Článek 2
Česká technologická platforma pro potraviny má otevřený charakter. O přijetí za
člena ČTP je možno požádat písemně, k rukám předsedy řídícího výboru nebo
cestou sekretariátu ČTP. O přijetí za člena rozhoduje řídící výbor na návrh předsedy,
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nadpoloviční většinou hlasů všech členů a to do 30 dnů od obdržení žádosti. O
výsledku rozhodnutí je žadatel neprodleně informován. Členem ČTP se, v případě
schválení řídícím výborem, žadatel stává podpisem této Deklarace oprávněným
statutárním zástupcem.
Vystoupit z ČTP lze na základě písemného oznámení o vystoupení doručeného
k rukám předsedy řídícího výboru nebo cestou sekretariátu ČTP. Dnem vystoupení
z ČTP se rozumí poslední den měsíce, ve kterém došlo k doručení oznámení o
vystoupení sekretariátu ČTP.
Vyloučení z ČTP je možné na základě rozhodnutí nadpoloviční většiny všech členů
řídícího výboru v případě, že člen dlouhodobě neplní své závazky vyplývající
z členství v ČTP a na tuto skutečnost byl písemně řídícím výborem upozorněn nebo
se zvlášť závažným způsobem provinil proti dobrým mravům a poškodil tak jméno
ČTP nebo vstoupil do konkursu, vyrovnání nebo likvidace. Členství v takovém
případě zaniká dnem kdy mu bylo oznámení o rozhodnutí řídícího výboru doručeno
nebo mohlo být doručeno.

Článek 3
Obsahovým zaměřením ČTP je zejména ale ne výlučně:
1. Spolupráce při realizaci hlavních cílů Evropské technologické platformy Potraviny
pro život:
-

zpracování vize rozvoje sektoru,

-

vypracování programu strategického výzkumu,

-

iniciování a provádění vědecko-technických výzkumů,

-

tvorba strategie pro rozvoj moderních technologií,

-

spolupráce při vytváření politiky a právních předpisů sloužících k povzbuzení
inovačních aktivit,

2. Zvyšování konkurenceschopnosti českého potravinářství.
3. Přijetí úlohy spojovacího článku mezi vědou, výzkumem a průmyslem v oblasti
potravin iniciováním a prováděním vědecko-technických výzkumů a komerčním
využitím vědeckých řešení.
4. Propagace inovačních aktivit a vědecko-technického rozvoje v potravinářství.
5. Metodická a organizační podpora pro podnikatele v oblasti získávání zdrojů
z evropských a národních fondů a institucí pro zajištění cílů ČTP.

Článek 4
Návrh prioritních oblastí činnosti ČTP:
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1. V souladu s prioritami definovanými v Evropské technologické platformě
Potraviny pro život (European Technology Platform FOOD FOR LIFE: „The vision
for 2020 and beyond“) a „Strategic Research Agenda“ pro tyto oblasti a
možnostmi českého potravinového výzkumu byly definovány jako prioritní tyto
oblasti:
-

potraviny a zdraví

-

kvalita potravin a technologie výroby

-

potraviny a spotřebitel

-

bezpečnost potravin

-

komunikace, školení, transfer technologií

2. V oblasti horizontálních aktivit zahrnujících:




3.

Společenské otázky:
-

řešení vztahů potraviny a zdraví, kvalita a spotřebitel

-

strategie bezpečnosti potravin a řízení dodavatelsko-odběratelského
řetězce

-

spolupráce s ostatními technologickými platformami na společných
problémech

-

komunikace mezi výrobci potravin, regulačními orgány a konečnými
spotřebiteli včetně vzdělávání a osvěty

Podpora inovací:
-

motivace a vzdělávání mladých nadaných osob

-

rozvoj dovedností potřebných pro zemědělství, potravinářský průmysl,
distribuci a prodej potravin

-

podpora pozitivní „image“ zemědělství, potravinářského průmyslu,
distribuce a prodeje potravin

Zřízení a vedení Poradenského centra projektů k žádostem o podporu


Metodická a organizační podpora pro podnikatele v oblasti získávání podpor
z evropských a národních fondů a institucí pro zajištění cílů ČTP.

Práce ve výše uvedených oblastech musí být považována za prioritu při rozdělování
prostředků na výzkum jak z fondů EU, tak z prostředků na národní úrovni.

Článek 5
Tato Deklarace zavazuje zúčastněné strany k propagaci ČTP a k realizaci cílů v ní
stanovených. Samotná Deklarace, stejně jako i činnost kterékoliv ze stran, nevytváří
a nemůže vytvářet finanční závazky pro zbývající strany, které dříve k takovému
vytvoření nedaly zvláštní písemný souhlas. Každá ze stran nese plnou zodpovědnost
za činnost, kterou provádí, obzvlášť za finanční závazky, kterými nezatěžuje
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zbývající strany Deklarace, pokud není stranami rozhodnuto jinak, formou zvláštní,
číslované a dotčenými stranami podepsané přílohy k této Deklaraci.

Článek 6
Funkci odpovědného koordinátora a sekretariátu ČTP plní Potravinářská komora
České republiky, IČ: 63 11 06 52 se sídlem Počernická 96/272, 108 03 Praha 10 Malešice.

Článek 7
Každá ze stran v termínu 10 dnů od data podepsání Deklarace určí nebo potvrdí
osobu nebo osoby, které budou odpovědné za její zastupování stran činností ČTP a
přebírání a předávání veškerých informací.
Níže uvedené strany dokládají svým podpisem a připojeným datem podpisu souhlas
s výše uvedenou Deklarací o ustavení České technologické platformy pro potraviny.

Kontaktní osobou za účastníka je:
jméno a příjmení:

…………………………………………………………

telefon:

…………………………………………………………

mobil:

…………………………………………………………

e-mail:

…………………………………………………………

datum……………...….. podpis........................................................................
Ing. Miroslav Koberna, Potravinářská komora ČR

datum……………...….. podpis........................................................................
zástupce, společnost
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