č.j.: TACR/108/2014

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 187

Datum: 3. 1. 2014

Od–do: 9:30–18:00 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), doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo (VK), Ing. Pavel Komárek
(PK), Drahuše Rottová (DR), Ing. Luděk Knorr (LK)
Hosté: viz prezenční listina
Omluveni:
Jednání řídil: Ing. Rut Bízková (RB)
1. Kontrola zápisu a úkolů ze 186. zasedání přTA
Zápis ze 186. zasedání přTA ze dne 19. 12. 2013 byl schválen. Úkoly vyplývající
z tohoto zápisu jsou plněny nebo jejich plnění probíhá.
2. Diskuze o směřování TA ČR a zasedáních předsednictva
Předsednictvo rozhodlo, že zasedání přTA bude v roce 2014 koncipováno tak, že se
bude i nadále konat každý čtvrtek, dopolední část jednání bude věnována
koncepčním a strategickým záležitostem a odpolední část přTA se soustředí na
konkrétní záležitosti, které je nezbytné projednat/schválit předsednictvem.
Začátek každého zasedání přTA byl stanoven na 9:30 h, s tím že, dopolední část
bude ukončena nejpozději v 13:00 h a navazovat na ni bude projednávání výkonné
agendy.
Předsednictvo se dohodlo, že v dubnu nebo květnu 2014 se uskuteční společné
zasedání přTA, VR a KR. Tento termín bude navržen VR a KR k vyjádření (1)
a poté by bylo stanoveno konkrétní datum jednání.
O1: přTA
T: 31. 1. 2014
Předsednictvo se zabývalo na zasedání těmito tématy:
• Závěry z RV KIS
• Spolupráce TA ČR na programech EK (Horizont 2020) a v rámci Taftie
• Pravidla veřejné podpory dle nových evropských dokumentů a konzultace
k Rámci společenství
• Tutoři pro Centra kompetence
• Program MI(KRO)
• Kontrola úkolů z jednání
• Kontroly, oponentní řízení, ukončování projektů, výsledky projektů aj.
• Možný střet zájmů členů předsednictva
• Zveřejňování výsledků veřejných soutěží i s bodovým ohodnocením
• Spolupráce s Asociací technologických platforem a dalšími platformami
Další zasedání:

datum: 9. 1. 2014 v 9:30 h
místo: Kancelář TA ČR, Evropská 37, PRAHA 6, 160 00
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Přílohy:

Prezenční listina ze 187. zasedání předsednictva TA ČR
Program 187. zasedání přTA
Přehled úkolů ze 187. zasedání přTA

Zapsal:

Rottová

Kontroloval:

Bízková
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