č.j.: TACR/3434/2014

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 199

Datum: 25. 3. 2014

Od–do: 17:00–20:30 h

Místo: Jihomoravské inovační centrum, U Vodárny 2965/2, Brno
Přítomni: Ing. Rut Bízková (RB), RNDr. Martin Bunček, Ph. D. (MB), doc. Dr. Ing.
Vladimír Kebo (VK), Ing. Pavel Komárek, CSc. (PK), Drahuše Rottová (DR),
Ing. Luděk Knorr (LK)
Hosté: viz prezenční listina
Omluveni: Ing. Miroslav Janeček, CSc. (MJ)
Jednání řídil: Ing. Rut Bízková (RB)
1. Kontrola zápisů a úkolů ze 197. a 198. zasedání přTA
Zápisy ze 197. a 198. zasedání přTA z 13. a 20. 3. 2014 byly schváleny. Úkoly
vyplývající z těchto zápisů jsou plněny nebo jejich plnění probíhá.
2. Koncept provázání „oponentních řízení“ a kontrol v rámci realizace projektů TA ČR
a problematika úprav nakládání s projekty v programu ALFA
Projednávání předkládaného materiálu bylo z časových důvodů přesunuto na další
zasedání.
3. EPSILON – návrh hodnotícího procesu v 1. VS
Předsednictvo diskutovalo o jednotlivých krocích hodnotícího procesu 1. veřejné
soutěže programu EPSILON.
Předsednictvo pověřilo KaTA, aby připravila pro přTA seznam cílů v 1. VS
programu, u nějž jednotliví členové přTA vyznačí ty cíle, u nichž bude navržena
míra podpory 80 % – budou se týkat oblastí, kde je obtížné kofinancovat projekt
z neveřejných zdrojů.
O: KaTA
T: 28. 3. 2014
4. Zpráva o činnosti TA ČR za rok 2013
Předsednictvo projednalo předložený návrh znění Zprávy o činnosti TA ČR za rok
2013 a pověřilo KaTA, aby stylisticky Zprávu upravila a doplnila dle připomínek
přTA. Dále budou ve Zprávě upraveny grafy a doplněn seznam zkratek.
O: KaTA
T: 31. 3. 2014
Zpráva bude po těchto úpravách předána na zasedání VR k projednání.
O: KaTA
T: 1. 4. 2014
5. Odpověď na stanoviska a doporučení KR z 31. zasedání
Předsednictvo souhlasí s návrhem odpovědi na stanoviska a doporučení KR
z 31. zasedání a pověřuje KaTA předáním této odpovědi předsedovi KR (1).
O1: KaTA
T: 27. 3. 2014
Ředitel KaTA byl pověřen, aby připravil reakci na zprávu KR z kontroly hospodaření
TA ČR za rok 2013 a následně ji odeslal e-mailem KR prostřednictvím tajemnice
přTA (2).
O2: KaTA
T: 27. 3. 2014
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6. Schválení činnosti zpravodaje pro členy Rady programu GAMA a výše odměny
Předsednictvo schvaluje odměnu za činnost zpravodaje pro členy RP GAMA a výši
navrhované odměny pro člena RP.
7. Dohoda o spolupráci s resorty a informace k 4. výzvě v programu BETA a podněty
na úpravu programu
Předsednictvo přesunulo projednání tohoto bodu na program 200. zasedání.
8. Rozhodnutí o stížnostech na formální kontrolu ve 4. veřejné soutěži programu ALFA
Předsednictvo rozhodlo vyřízení stížností k projektům:
• TA04010269 odmítnout stížnost v souladu s obsahem stanoviska KR;
• TA04011054 souhlasí se stanoviskem KR a tím vyhovuje stížnosti k tomuto
projektu a zařazuje jej zpět do hodnocení;
• TA04021508 souhlasí se stanoviskem KR a tím vyhovuje stížnosti k tomuto
projektu a zařazuje jej zpět do hodnocení.
U stížností k projektům č. TA04021787, TA04010883, TA04021036, TA04011803,
TA04011808, TA04021737 a TA04010361 přTA prodlužuje lhůtu pro vyřízení
stížností dle návrhu KaTA.
9. CK2 – shrnutí negociačních jednání
Předsednictvo se zabývalo předloženým shrnutím negociačních jednání a vyžádání
doložení potřebných skutečností od uchazečů 2. veřejné soutěže programu CK.
Předsednictvo rozhodlo, že u návrhů projektů, k nimž uchazeči, dle posouzení přTA,
dostatečně nedoložili vyžádané podklady, bude opětovně konáno negociační
jednání.
Jakmile budou ukončena všechna negociační jednání, bude se jejich závěry přTA
zabývat.
10. Informační semináře k realizovaným projektům
Předsednictvo souhlasí s konáním dalších informačních seminářů k realizovaným
projektům u programů ALFA (15. 4. 2014), BETA (15. 4. 2014) a Centra
kompetence (22. 4. 2014), které se uskuteční v Praze. KaTA o jejich konání zveřejní
informaci na webových stránkách TA ČR.
O: KaTA
T: 31. 3. 2014
11. Termíny zasedání hodnoticích orgánů programu ALFA 4, GAMA PP1
a harmonogram 1. veřejné soutěže programu EPSILON
KaTA předložila přTA návrh harmonogramů veřejných soutěží a návrh termínů
zasedání hodnoticích orgánů TA ČR.
Termíny zasedání hodnoticích orgánů v 1. VS programu EPSILON jsou prozatím
orientační.
Předsednictvo schvaluje předložené harmonogramy a termíny a pověřuje KaTA,
aby předala informaci KR.
O: KaTA
T: 1. 4. 2014
12. Připomínky k novele zákona č. 130/2002 Sb.
Předsednictvo bere na vědomí připomínky k novele zákona č. 130/2002 Sb., které
KaTA vloží do eKLEP v předloženém znění.
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13. Informace z jednání za účasti předsedkyně TA ČR
Předsednictvo vzalo na vědomí písemnou informaci RB, jež obsahovala informace
z několika jednání, kterých se účastnila.
14. Stanovisko Předsednictva ČKR k situaci kolem GA ČR 20. 3. 2014
Předsednictvo bere na vědomí stanovisko Předsednictva České konference rektorů
ze dne 20. 3. 2014 k situaci kolem Grantové agentury ČR.
15. Různé
V dopoledních a odpoledních hodinách se přítomní členové, ředitel KaTA
a tajemnice přTA zúčastnili návštěvy a pracovního setkání se zástupci Ústavu
přístrojové techniky AV ČR (ÚPT AV ČR). Následně se v prostorách
Jihomoravského inovačního centra (JIC) uskutečnila diskuze se zástupci firem
k realizovaným projektům TA ČR za účasti MB, PK a DR. Předsednictvo vyjádří
poděkování paní ředitelce ÚPT AV ČR za přijetí a velmi zajímavou prezentaci
činnosti ústavu a vedení JIC za uspořádání setkání a poskytnutí prostor pro konání
jednání přTA. Vedení ÚPT AV ČR bude pozváno k projednání záležitostí týkajících
se programů TA ČR a z nich plynoucí administrativní zátěže do TA ČR.
Předsedkyně pověřila KaTA, aby na zasedání přTA připravila informaci o tom, zda
příjemci, kteří mají již ukončeno řešení projektu, předali implementační plány.
O: KaTA
T: 8. 4. 2014
Další zasedání:

datum: 4. 4. 2014 v 9:00 h
místo: Hotel Vivaldi, Rančířov 1, Jihlava, 586 01

Přílohy:

Prezenční listina ze 199. zasedání předsednictva TA ČR
Program 199. zasedání přTA
Přehled úkolů ze 199. zasedání přTA

Zapsal:

Rottová

Kontroloval:

Bízková
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