ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 173

Datum: 8. 10. 2013

Od–do: 15:00–17:00 h

Místo: Hotel Voroněž, Křížkovského 47, Brno
Přítomni: Bízková, Janeček, Bunček, Komárek, Orlová, Knorr
Omluveni: Kebo, Rottová
Jednání řídil: Bízková
1. Kontrola zápisu a úkolů ze 172. zasedání přTA
Zápis ze 172. zasedání přTA ze dne 3. 10. 2013 byl schválen. Úkoly vyplývající
z tohoto zápisu jsou plněny nebo jejich plnění probíhá.
2. Změny v projektech – doporučení Oddělení realizace a kontroly projektů
TB010CBU002
Předsednictvo bylo na 169. zasedání informováno o zahájení mimořádné finanční
kontroly k projektu TB010CBU002. Kontrola byla uzavřena bez nálezu.
KaTA předkládá přTA ke schválení výplatu podpory za uskutečněnou 2. etapu
řešení projektu.
Předsednictvo schvaluje průběžnou zprávu projektu TB010CBU002 – příjemce
MEGA a.s. a souhlasí s vyplacením podpory.
TA01010632
Příjemce žádá o změnu řešitele projektu z důvodu úmrtí původního řešitele.
KaTA doporučuje změnu schválit.
Předsednictvo schvaluje žádost o změnu řešitele projektu TA01010632.
TA01011706
Příjemce žádá o rozšíření řešení do 31. 12. 2014, tzn. o jeden rok, a navýšení
prostředků na rok 2014.
KaTA doporučuje žádost zamítnout.
Předsednictvo souhlasí s návrhem KaTA a žádost o prodloužení doby řešení
a navýšení CUN v projektu TA01011706 zamítá.
TA02030776
Příjemce žádá o změnu druhu pořizované investice a s ní související změnu výše
podpory. Cena investice zůstává stejná, příjemce uvádí, že rozdíl bude hrazen
z vlastních zdrojů.
KaTA doporučuje změnu schválit.
Předsednictvo schvaluje žádost o změnu projektu TA02030776 a Dodatek
reflektující tuto změnu bude příjemci zaslán do 14 dnů od schválení
předsednictvem.
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3. OMEGA 2 – prokázání výsledku V, Nmet
Předsednictvo se zabývalo dalším postupem u projektů s ověřením certifikace
v rámci programu OMEGA 2. veřejná soutěž.
Předsednictvo pověřilo KaTA, aby zpracovala návrh dodatku ke smlouvě, který
bude řešit zpřesnění výsledků v projektech (1).
O1: KaTA
T: 28. 10. 2013
Zároveň přTA pověřuje KaTA, aby předložila na další jednání přehled dalších
projektů v pořadí, které by mohly být podpořeny z vratek nevyužitých prostředků
programů za rok 2013, s analýzou předpokládaných výsledku projektů a s návrhem
na prověření zájmu o tyto výsledky (2).
O2: KaTA
T: 15. 10. 2013
4. Záštita TA ČR k vzdělávacím programům
Předsednictvo projednalo možnost udělení
programům.

záštity

TA

ČR

k vzdělávacím

Předsednictvo pověřilo KaTA, aby zpracovala nastavení systému hodnocení, který
bude podle stanovených kritérií vyhodnocovat užitečnost jednotlivých akcí, jejichž
organizátoři požádají o záštitu TA ČR (1). V návaznosti na to KaTA zpracuje vzor
rozhodnutí o udělení záštity (2).
Předsednictvo doporučuje zadat vypracování systému hodnocení formou veřejné
zakázky.
Předsednictvo ukládá KaTA zpracovat odpověď oběma žadatelům (3).
O1: KaTA
KT: 11. 11. 2013
O2: KaTA
KT: 29. 11. 2013
O3: KaTA
T: 15. 10. 2013
5. Stížnosti projednané KR k projektům v programu OMEGA 3
Předsednictvo souhlasí se stanovisky kontrolní rady k projektům projednaným na
26. zasedání KR a rozhodlo o zamítnutí stížnosti k návrhům projektů TD020117,
TD020034, TD020074,TD020087, TD020227 a TD020377.
6. Návrh Dohody o spolupráci s AAAO
Návrh dohody bude projednán na 174. zasedání.
7. Návrh Dohody o spolupráci s AMSP ČR
Návrh dohody bude projednán na 174. zasedání.
8. Návrh odpovědi na Doporučení a stanoviska z 26. zasedání KR
Předsednictvo se zabývalo návrhem odpovědi na Doporučení a stanoviska
z 26. zasedání KR.
Předsednictvo pověřilo dopracováním odpovědi Bízkovou ve spolupráci s KaTA.
KaTA následně zajistí předání odpovědi předsedovi KR.
O: KaTA
T: 11. 10. 2013
9. Dohoda o spolupráci mezi TA ČR a Komorou pro hospodářské styky se
SNS, s. o. k.
KaTA předložila přTA návrh Dohody o spolupráci mezi TA ČR a Komorou pro
hospodářské styky se SNS, s. o. k.
Předsednictvo se bude Dohodou zabývat na mimořádném zasedání dne
10. 10. 2013.
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10. Návštěva dr. Marie Zemankove v TA ČR
Předsednictvu byla předložena informace o návštěvě dr. Marie Zemankove,
programové ředitelky Information Integration & Informatics v National Science
Foundation v Praze, která se uskuteční ve dnech 15. 1. – 14. 3. 2014.
V rámci této návštěvy by mohla dr. Zemankova navštívit TA ČR a mohl by být
uspořádán seminář v TA ČR.
Dr. Zemankova bude v ČR v rámci US Embassy Science Fellowship Program, tedy
podobně jako dr. Bellaire.
Předsednictvo bere na vědomí informaci o návštěvě dr. Zemankove a pověřuje
KaTA ve spolupráci s přTA organizací setkání v době jejího pobytu v ČR.
Další postup v této věci zajistí Bízková společně s Matolínem.
O: přTA+KaTA
KT: 12. 11. 2013
11. Informace ve věcech týkajících se realizace projektů
KaTA předložila přTA informace o výsledcích oponentních řízení, závěrečného
hodnocení a následném postupu řešení.
V uplynulém období se uskutečnilo 25 pravidelných oponentních řízení projektů
z programu ALFA a 1 závěrečné hodnocení projektu z programu OMEGA.
Předsednictvo bere na vědomí výsledky oponentních řízení a závěrečného
hodnocení.
12. Dopis MŠMT – nominace do RP GAMA
Předsednictvo bere na vědomí dopis MŠMT ve věci nominace zástupce MŠMT
do RP GAMA.
13. Dopis Policie ČR – usnesení o odložení trestního oznámení
Předsednictvo bere na vědomí dopis Policie ČR s oznámením o usnesení
o odložení trestního oznámení na TA ČR ve věci podezření ze spáchání trestného
činu dotační podvod.
14. Informace o postupu v rámci projektu INKA
Předsednictvo bere na vědomí informace o postupu v rámci projektu INKA.
15. Různé
Bízková informovala o jednání sněmu SP ČR na MSV. Ukládá kontaktovat ČEB
a EGAP k diskuzi o problematice investičních podmínek do výzkumu a jejich
zajištění/pojištění (1).
O1: přTA
T: 21. 10. 2013
Předsednictvo ukládá KaTA kontaktovat Komerční banku s oficiální žádostí o účast
zástupce KB v RP GAMA, dle obdobné žádosti na Českou spořitelnu. Zároveň
v žádosti bude uvedeno, že TA ČR žádá o poskytnutí kontaktů na případné
oponenty pro PP1 GAMY (2).
O2: KaTA
T: 21. 10. 2013
Předsednictvo se dohodlo na uskutečnění mimořádného zasedání přTA, které se
uskuteční dne 10. 10. 2013.
Další zasedání:

datum: 10. 10. 2013 v 11:00 h
místo: Kancelář TA ČR, Evropská 2589/33b, PRAHA 6, 160 00
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Přílohy:

Prezenční listina ze 173. zasedání předsednictva TA ČR
Program 173. zasedání přTA
Přehled úkolů ze 173. zasedání přTA

Zapsal:

Orlová

Kontroloval:

Bízková
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