č.j.: TACR/7807/2013

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 167
Datum: 29. 8. 2013

Od–do: 9:30–13:00 h

Místo: Kancelář TA ČR, Evropská 33b, Praha 6
Přítomni: Janeček, Bunček, Kebo, Rottová, Knorr, Těšínská (bod 2), Chudlarská (bod 2),
Slavíková (body 6 a 8), Veselíková (body 3 a 5), Slípek (bod 3), Kobert (bod 5)
Omluveni: Bízková, Komárek
Jednání řídil: Janeček
1. Kontrola zápisu a úkolů ze 166. zasedání přTA
Zápis ze 166. zasedání přTA ze dne 22. 8. 2013 byl dle připomínek přTA upraven
a následně schválen. Úkoly vyplývající z tohoto zápisu jsou plněny, nebo jejich
plnění probíhá.
2. Změny v projektech – doporučení Oddělení realizace projektů
TA01010436
Příjemce projektu podal žádost o změnu druhů výsledků. Dle návrhu projektu
plánoval dosáhnout N – certifikované metodiky, kterou však dle vyjádření není
možné certifikovat. Příjemce proto žádá o změnu na Z – ověřenou technologii
a zároveň deklaruje zavedení nového druhu výsledku G – funkčního vzorku.
KaTA doporučuje změnu schválit.
Předsednictvo schvaluje žádost o změnu výsledků projektu TA01010436.
TA01010353
Příjemce podal žádost o změnu účastníka projektu.
KaTA doporučuje změnu schválit.
Předsednictvo pověřilo KaTA, aby prověřila ekonomickou stránku věci a zejména
zkontrolovala schopnost dofinancování neveřejných zdrojů, zda a z jakých zdrojů je
nový účastník schopen plnit své finanční závazky vůči projektu.
O: KaTA
T: 3. 9. 2013
3. Dohoda o spolupráci při administraci projektů v programu BETA, stanovení pravidel
komunikace, převzetí výsledků, jejich implementaci, využití a rámce bezúplatného
převodu
KaTA žádá přTA o vyslovení souhlasu s jednáním s MPO a uzavřením Dohody
o spolupráci při administraci projektů v programu BETA, stanovení pravidel
komunikace, převzetí výsledků, jejich implementaci, využití a rámce bezúplatného
převodu. Dále vyslovení souhlasu s uzavřením dodatků ke stávajícím dohodám
o spolupráci, které by stanovili přechodný režim pro dobíhající projekty.
Předsednictvo souhlasí s navrženým a pověřuje KaTA konáním v této věci.
4. Vyhlášení veřejných soutěží TA ČR – rozbor financování a právní rozklad týkající se
možnosti zrušení VS při nedostatku finančních prostředků na ni
Předsednictvo odložilo projednání této záležitosti na 168. zasedání.
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5. Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informací ze dne
13. 8. 2013
KaTA pro 168. zasedání připraví rozpracovanější podklady zahrnující i informaci
o stanovisku KR k opětovné žádosti o rozhodnutí.
O: KaTA
T: 3. 9. 2013
6. Organizace stánku TA ČR v rámci MSV v Brně
Předsednictvo souhlasí s návrhem KaTA souvisejícím s prezentací TA ČR na
Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně ve dnech 7.–11. 10. 2013.
KaTA po celou dobu konání veletrhu bude mít na stánku TA ČR zastoupení s tím,
že bude řešitelům projektů podpořených TA ČR nabídnuta příležitost k setkání se
zástupci Oddělení realizace projektů v určitých dnech a hodinách. O tomto bude
informováno na webových stránkách TA ČR a zájemci o schůzku se budou moci
zaregistrovat.
Dále bude dne 8. 10. uspořádán seminář TA ČR. Název semináře bude ještě
upřesněn. Obsahem semináře budou prezentace členů přTA a prezentace projektů
TA ČR. Moderátorem semináře byl zvolen Janeček.
7. Navýšení ceny spisové služby od firmy Software602
Předsednictvo souhlasí s navýšením nabídkové ceny spisové služby a souhlasí se
započetím přípravných prací na implementaci systému společnosti Software602
v TA ČR, který i přes zvýšení nabídkové ceny stále zůstává levnější jak na pořízení,
tak i provoz než konkurenční produkt.
8. Analýza programu ALFA 1.–3. veřejná soutěž
Předsednictvo vzalo na vědomí připravenou analýzu programu ALFA, která
zahrnuje informace o 1.–3. veřejné soutěži.
9. Informace ze služební cesty v Bratislavě
Informace ze služební cesty v Bratislavě, která se uskutečnila dne 23. 8. 2013 za
účasti Bízkové a Perglové, byla přesunuta na další zasedání přTA.
10. Interaktivní formulář „Záznam z jednání“
Předsednictvo bere na vědomí informaci o zavedení interaktivního formuláře, do
kterého budou zachyceny záznamy z neoficiálních jednání zaměstnanců KaTA.
11. Informace k dožádání příjemců v rámci OMEGA 2
KaTA informovala přTA o stavu dožádání příjemců v rámci programu OMEGA
2. veřejná soutěž. Příjemci podpory v rámci programu OMEGA 2 měli na základě
Rozhodnutí o udělení podpory doložit potvrzení certifikačního orgánu, vymezení
projektu k duplicitám a prokázání, že se jedná o typ výsledku V. Ze 74 podpořených
projektů jich mělo 66 doložit některou z výše zmíněných skutečností. Do 20. 8. 2013
jich tak učinilo 61, u zbylých 5 projektů pak řešitel požádal o prodloužení termínu.
KaTA je v kontaktu s jednotlivými řešiteli a čeká na doručení zbylých formulářů.
Vzhledem k výše uvedenému předloží finální tabulku k rozhodnutí předsednictvu až
v následujícím týdnu.
12. Různé
Předsednictvo se dohodlo, že 169. zasedání přTA se uskuteční v Ostravě dne
11. 9. 2013. Hodina konání bude upřesněna. Následující den se uskuteční
informační seminář k programu GAMA, jehož se členové předsednictva zúčastní.
Prezentovat program GAMA, respektive PP1 bude Komárek.
Kebo podal krátkou informaci o aktuální výzvě programu MŠMT s názvem
KONTAKT II. Poměr výdajů na základní a aplikovaný výzkum je stanoven na 8 : 1.
2

č.j.: TACR/7807/2013
Limit nákladů (2 mil. Kč na 3 roky) téměř vylučují aplikovaný výzkum.
Knorr informoval přTA o jednání u náměstka ministra Hovorky, které se uskutečnilo
dne 23. 8. 2013 na MPO.

Předsednictvo vzalo informace na vědomí.
Další zasedání:

datum: 5. 9. 2013 v 13:00 h
místo: Kancelář TA ČR, Evropská 2589/33b, PRAHA 6, 160 00

Přílohy:

Prezenční listina ze 167. zasedání předsednictva TA ČR
Program 167. zasedání přTA
Přehled úkolů ze 167. zasedání přTA

Zapsal:

Rottová

Kontroloval:

Janeček
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