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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 183

Datum: 28. 11. 2013

Od–do: 9:00–13:00 h

Místo: Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6
Přítomni: Ing. Rut Bízková (RB), Ing. Miroslav Janeček, CSc. (MJ), RNDr. Martin
Bunček, Ph. D. (MB), Ing. Pavel Komárek, CSc. (PK), Ing. Luděk Knorr (LK),
Petra Ondračková (PO)
Hosté: viz prezenční listina
Omluveni: doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo (VK), Drahuše Rottová (DR)
Jednání řídil: Ing. Rut Bízková (RB)
1. Kontrola zápisu a úkolů ze 182. zasedání přTA
Zápis ze 182. zasedání bude schválen na příštím zasedání. Úkoly z tohoto zápisu
jsou plněny nebo jejich plnění probíhá.
2. Změny v projektech – doporučení Oddělení realizace a kontroly projektů
Předsednictvo se dohodlo, že žádosti o změny v projektech budou projednávány
pokud možno jednou za 14 dní, kdy Oddělení realizace a kontroly projektů společně
s P. Valdmanem řádně posoudí všechny změny a předloží návrhy řešení až po
vzájemné diskusi a vyjasnění stanovisek mezi Oddělením realizace a kontroly
projektů a P. Valdmanem.
TA02011092
Příjemce žádá o přidání výsledku do projektu.
Zpravodaj projektu doporučil změnu schválit a Rada programu žádost vzala na
vědomí.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení změny.
Předsednictvo schvaluje přidání výsledku projektu TA02011092.
Všechny ostatní žádosti o změny budou projednány dle rozhodnutí přTA až po
řádném posouzení ze strany KaTA.
3. SME-12 Směrnice pro předkládání a zpracování zpráv
Předsednictvo schválilo SME-12 Směrnice pro předkládání a zpracování zpráv
– verze 3 s výjimkou vzoru implementačního plánu. Předsednictvo ukládá KaTA
připravit novou verzi vzoru implementačního plánu. Implementační plán musí být
přehledný, jednoduchý a obsahovat pouze údaje, které TA ČR nezbytně potřebuje
pro vyhodnocování projektů a programů.
O: KaTA
T: 31. 12. 2013
4. Going local II. – návštěva zástupců DG Connect v ČR
Předsednictvo bylo informováno o spolupráci se zastoupením Evropské komise
(EK) v Praze na připravované návštěvě zástupců DG Connect a o tvorbě programu
této návštěvy, včetně oslovení relevantních aktérů.
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Předsednictvo schvaluje spolupráci TA ČR se zastoupením EK v Praze na přípravě
návštěvy DG Connect a přípravou této návštěvy pověřuje KaTA.
O: KaTA
KT: 19. 12. 2013
5. Požadavky kontrolní rady z 28. zasedání k hodnocení projektů 2. veřejné soutěže
programu CK
Předsednictvo projednalo požadavky kontrolní rady k materiálům z 2. veřejné
soutěže programu Centra kompetence a pověřilo KaTA doplnit požadovaný přehled
o zohlednění regionálního a oborového pohledu. Podobný přehled vypracovat i pro
již podporovaná centra z 1. veřejné soutěže.
O: KaTA
KT: 19. 12. 2013
6. Udílení záštity TA ČR
Předsednictvo nejprve k materiálům – zásadám pro udílení záštity – zašle své
připomínky a poté bude tento materiál předložen k projednání.
O: přTA
T: 3. 12. 2013
7. GAMA – přihláška návrhu projektu a pokyny pro uchazeče
K návrhu přihlášky projektů (a pokynů pro uchazeče) programu GAMA se uskuteční
separátní schůzka dne 29. 11. 2013 od 14:30 h (KaTA a PK). Bude projednán návrh
přihlášky tak, aby mohl být odevzdán k nastavení informačního systému.
8. CK 2 – jmenování členů negociační komise
Na základě vyhlášení výsledků 2. veřejné soutěže programu Centra kompetence
a dle pokynu POK-04 pro negociační jednání v rámci 2. veřejné soutěže programu
CK byly přTA předloženy nominace na členy negociační komise.
Za přTA byl navržen MJ, za KaTA M. Šulcová a LK,
T. Perglová.

za Radu programu

MJ bude kontaktovat předsedu EHK k nominacím z řad EHK.
9. Návrh přesunu celkových uznaných nákladů a s tím spojené podpory
v projektech CK
Předsednictvo pověřilo KaTA, aby přepracovala návrh řešení u žádosti o změnu
projektu TE01020075, a to jako součásti obecného přístupu k tomuto problému.
O: KaTA
T: 10. 12. 2013
Po diskusi předsednictvo rozhodlo, že od roku 2014 bude umožněno v rámci
průběžné zprávy přesunout náklady (a podpory) uvnitř konsorcia do objemu do 5%
celkových uznaných nákladů ročně. Míra podpory za projekt musí být i po změně
stejná nebo nižší, pravidla dané veřejné soutěže musí být dodrženy.
10. Žádost Evropské komise o informaci – projekty z 1. veřejné soutěže programu
TA ČR Centra kompetence
Předsednictvo bylo seznámeno s požadavkem EK ohledně poskytnutí informací
o projektech v rámci programu Centra kompetence.
Předsednictvo schvaluje přípravu informací pro EK a jejich následné zaslání.
Na přípravě se bude podílet MB a PK.
O: KaTA+přTA
T: 10. 12. 2013
11. Expertní spolupráce s Národním vzdělávacím fondem, o.p.s.
Předsednictvo schvaluje přípravu a zadání veřejné zakázky malého rozsahu na
posílení znalostí/předání zkušeností tzv. měkkých aktivit financovaných v období
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2007–2013 z Evropského sociálního fondu.
Vzhledem k mimořádně nepříznivé finanční situaci díky hrozícímu rozpočtovému
provizoriu, s ohledem na nezbytnost splnění úkolu v krátké časové lhůtě a díky
aktuálně volnému potenciálu expertů se zkušenostmi v daných oblastech, byl zvolen
postup dle čl. 5.2 odst. 2 SME-19, který je v souladu s §6 zákona o veřejných
zakázkách a rovněž v souladu se zásadami hospodárného využívání finančních
prostředků dle §2 zákona o finanční kontrole, tj. přímé zadání Národnímu
vzdělávacímu fondu, o. p. s.
12. Informace ve věcech týkajících se realizace projektů
Předsednictvo vzalo na vědomí informace o vypořádávání dotazů prostřednictvím
služby Helpdesk.
13. Průběžná informace o stavu kontrol
Předsednictvo projedná tuto informaci na dalším zasedání a požaduje, aby KaTA
materiál zpřehlednila a zpřesnila.
14. Průběžná informace o programech TA ČR
Předsednictvo projedná tuto informaci na dalším zasedání a požaduje, aby KaTA
materiál zpřehlednila a zpřesnila.
15. Průběžná informace o čerpání rozpočtu
Předsednictvo projedná tuto informaci na dalším zasedání a požaduje, aby KaTA
materiál zpřehlednila a zpřesnila.
16. Průběžná informace o Informačním systému TA ČR
Předsednictvo vzalo na vědomí informace o stavu veřejné soutěže o zajištění
návrhu softwarové a hardwarové architektury pro provoz informačního systému
a o zajištění funkčního vzorku informačního systému.
17. Zpráva z návštěvy Business ARENA Oy
Tato zpráva z návštěvy Business ARENA Oy byla přesunuta na další zasedání
přTA.
18. Informace o jednání se zástupcem IC2 Institute
Informace o tomto jednání byla přesunuta na další zasedání přTA.
19. DELTA – reakce partnerských organizací
Tato informace byla přesunuta na další zasedání přTA.
20. Akce Taftie Academy pro rok 2014
Tato informace byla přesunuta na další zasedání přTA.
21. Příprava vzniku právního oddělení
Tato informace byla přesunuta na další zasedání přTA.
22. Informace o účasti na konferenci „Evaluation of STI policies, instruments and
organisations: new horizons and new challenges“ ve Vídni
Tato informace byla přesunuta na další zasedání přTA.
23. Informace o jednání s Generálním finančním ředitelstvím
Předsednictvo vzalo na vědomí informace o průběhu a výsledcích jednání TA ČR
s Generálním finančním ředitelstvím, které se uskutečnilo 29. 10. 2013. Za TA ČR
se účastnili K. Kusáková a P. Valdman.
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24. Ustavení projektového týmu pro projekt OP LZZ „Rozvoj TA ČR“
Předsednictvo bylo informováno o ustavení projektového týmu pro projekt OP LZZ
s názvem „Rozvoj TA ČR“. Projektový tým začne na projektu pracovat od
2. 12. 2013.
25. Informace o jednání – analýza rozkrývání vlastnických struktur příjemců
Předsednictvo bere na vědomí informace o jednání dne 15. 11. 2013.
Předsednictvo ukládá KaTA připravit zadání pro veřejnou zakázku na toto téma.
O: KaTA
KT: 31. 12. 2013
26. Odpovědnost za škodu dle Občanského zákoníku
Tato informace byla přesunuta na další zasedání přTA. Předsednictvo požaduje po
KaTA, aby materiál zpřehlednila.
Další zasedání:

datum: 5. 12. 2013 v 13:00 h
místo: Kancelář TA ČR, Evropská 37, PRAHA 6, 160 00

Přílohy:

Prezenční listina ze 183. zasedání předsednictva TA ČR
Program 183. zasedání přTA
Přehled úkolů ze 183. zasedání přTA

Zapsal:

Ondračková

Kontroloval:

Bízková
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