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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 201

Datum: 10. 4. 2014

Od–do: 9:50–14:15 h

Místo: Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6
Přítomni: Ing. Rut Bízková (RB), 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), RNDr. Martin Bunček, Ph. D. (MB)
Jednání řídil: Ing. Rut Bízková (RB)
1. Kontrola zápisu a úkolů z 200. zasedání přTA
Zápis z 200. zasedání přTA bude předložen ke kontrole a ke schválení na
202. zasedání přTA. Úkoly plynoucí z 200. zasedání přTA jsou splněny nebo jejich
plnění probíhá.
2. „State of play“ evropských fondů na TA ČR
RB informovala o stávající situaci související s rolí TA ČR jako zprostředkujícího
subjektu v rámci OP.
Předsednictvo ukládá KaTA, aby v současné době věnovala hlavní pozornost
přípravě na roli TA ČR jako implementační agentury v souvislosti se strukturálními
fondy.
3. Upřesnění parametrů a hodnoticí kritéria u 1. VS programu DELTA
Předsednictvo se opětovně zabývalo hodnoticími kritérii a návrhem přihlášky do
1. veřejné soutěže (VS) programu DELTA.
Předsednictvo bere na vědomí předložený materiál zahrnující údaje o implementaci
programů GESHER/MOST (MŠMT), Kontakt II (MŠMT), LEADER (GA ČR),
program mezinárodní technologické spolupráce (CzechInvest) a bilaterální
polsko-taiwanský program na podporu VaV.
Předsednictvo pověřilo KaTA, aby připravila přesný harmonogram 1. VS s tím, že by
VS byla co nejdříve vyhlášena, ale je třeba zohlednit zatížení KaTA v porovnání
s vyhodnocením a administrací dalších veřejných soutěží jiných programů.
O: KaTA
T: 15. 4. 2014
RB uvedla, že se domnívá, že k projektům, které budou vybrány k podpoře v rámci
1. VS budou potřeba tzv. tutoři.
4. Struktura přihlášky a hodnoticí kritéria 1. VS programu EPSILON a možnost
propojení se systémem MagnusWeb
KaTA prezentovala strukturu přihlášky a hodnoticí kritéria navržená pro 1. VS
programu EPSILON.
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Předsednictvo pověřilo KaTA, aby připravila tiskovou zprávu o zjednodušení
administrativní zátěže uchazečů související s vyplňováním požadovaných údajů
v rámci přihlášky do veřejné soutěže programů DELTA a EPSILON. V této informaci
budou uvedeny konkrétní příklady zjednodušení i související protikorupční a další
opatření.
O: KaTA
T: 18. 4. 2014
5. Výběr regionů s vysokou nezaměstnaností pro 1. VS programu EPSILON
Předsednictvo se zabývalo otázkou zohlednění bonifikace pro kraje s vysokou
nezaměstnaností pro 1. veřejnou soutěž programu EPSILON.
Předsednictvo schvaluje variantu výběru těchto regionů, jež vychází z metody
využívané MPSV, a to hodnocení krajů dle míry nezaměstnanosti s rozdělením do
3 kategorií:
1. kraje s nízkou mírou nezaměstnanosti (Praha, Středočeský, Jihočeský,
Plzeňský);
2. kraje se střední mírou nezaměstnanosti (Královéhradecký, Pardubický,
Vysočina, Zlínský kraj)
3. kraje s nejvyšší mírou nezaměstnanosti (Karlovarský, Ústecký, Liberecký,
Jihomoravský, Olomoucký a Moravskoslezský).
Koeficient bude přiřazen automaticky dle výše uvedené možnosti. Předsednictvo
žádá KaTA, aby prověřila, zda rozdělení krajů podle míry nezaměstnanosti
odpovídá rozdělení v zákoně o investičních pobídkách.
O: KaTA
T: 25. 4. 2014
6. Změny v projektech – doporučení Oddělení realizace projektů
TA01030107
Příjemce žádá o prodloužení termínu dosažení a realizace výsledku z 12/2013 na
12/2014.
Zpravodaj projektu doporučil žádost schválit a Rada programu vzala žádost na
vědomí.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení změny.
Předsednictvo schvaluje prodloužení termínu dosažení a realizace výsledku
projektu TA01030107.
TD020272
Příjemce žádá o schválení změny zdrojů povinného financování ze strany příjemce
z neveřejných zdrojů na ostatní veřejné – institucionální podporu.
Stanovisko zpravodaje, z důvodu urychlení vyřízení žádosti, nebylo vypracováno,
neboť stejná změna se u několika projektů na 198. zasedání přTA již projednávala
a byla vždy přTA schválena. Zpravodaji bude rozhodnutí přTA zasláno na vědomí.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení změny.
Předsednictvo schvaluje změnu zdrojů uznaných nákladů projektu TD020272.
TA01020875
Příjemce žádá o odstoupení dalšího účastníka, kdy jeho práva a povinnosti
převezme příjemce.
Zpravodaj projektu a Rada programu doporučili změnu schválit.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení změny.
Předsednictvo schvaluje odstoupení dalšího účastníka projektu TA01020875.
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Jednání a rozhodnutí o projektu se nezúčastnila RB z důvodu zamezení střetu
zájmů.
TA01031581
Příjemce žádá o prodloužení termínu dosažení výsledku z 02/2014 na 09/2014.
V návaznosti na zpoždění dosažení výsledku bude zpožděna i realizace výsledku z
04/2014 na 12/2014.
Zpravodaj projektu doporučil žádost schválit a Rada programu vzala žádost na
vědomí.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení změny.
Předsednictvo
TA01031581.

schvaluje

prodloužení

termínu

dosažení

výsledku

projektu

TA02010923
Příjemce žádá o prodloužení termínu dosažení výsledku z 11/2013 na 12/2015.
Zpravodaj projektu doporučil žádost schválit a Rada programu vzala žádost na
vědomí.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení změny.
Předsednictvo
TA02010923.

schvaluje

prodloužení

termínu

dosažení

výsledku

projektu

7. Změna logotypu TA ČR
RB prezentovala možný návrh na změnu logotypu TA ČR. RB uvedla, že k návrhu
došla pracovní skupina pro PR na základě delší diskuse. Změna loga by byla
spojena s novou strategií TA ČR do roku 2030 v rámci OP LZZ (STRATA 2030).
RB dále uvedla, že náklady na samotné logo činí zhruba 70 tis. Kč. K novému logu
je třeba zajistit i manuál. Náklady na manuál je možné hradit z projektu Rozvoj
TA ČR. Jednalo by se o veřejnou soutěž a výsledné logo by mohlo být
prezentováno na výroční akci TA ČR v říjnu 2014.
Změna loga TA ČR není v tuto chvíli pevně stanovena, přTA se k projednání této
otázky vrátí až na podzim t. r. Změna loga TA ČR bude diskutována i s VR a KR.
8. Způsob vyhodnocování implementačního plánu
Předsednictvo se zabývalo problematikou vyhodnocování implementačních plánů
projektů TA ČR.
Předsednictvo se dohodlo, že tato problematika bude konzultována v rámci projektu
INKA tak, aby informace získané z implementačních plánů bylo možné využít
v rámci projektu INKA. Bylo by vhodné, aby získané údaje byly porovnatelné také
mezinárodně. Předsednictvo ukládá KaTA prodiskutovat možnost využití
implementačních plánů se zpracovateli projektu INKA a využití plánů zapracovat do
projektu samotného.
O: KaTA
KT: 15. 5. 2014
9. Zapojení TA ČR do Pražské inovační rady
Předsednictvo diskutovalo o zapojení TA ČR do Pražské inovační rady a rozhodlo,
že TA ČR v této Radě bude reprezentovat MB a jeho zástupcem byl určen PK.
10. Výsledky přijímání návrhů projektů do 1. veřejné soutěže programu GAMA
KaTA předložila přTA výsledky formální kontroly provedené v rámci hodnocení
1. VS programu GAMA. Na základě formální kontroly bylo navrženo k vyřazení
8 projektů.
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Na základě předložených informací přTA rozhodlo, že na základě nesplnění
formálních náležitostí bude vyřazeno 5 návrhů projektů podaných do 1. VS
programu GAMA.
Výsledky formální kontroly budou zveřejněny na webu TA ČR.
O: KaTA

T: 18. 4. 2014

11. Organizace prezentace Fraunhoferovy společnosti o start up firmách v oblasti
společenských a humanitních věd
Předsednictvu byl předložen návrh na přednášku a prezentaci Fraunhoferovy
společnosti o možnostech zakládání start up firem v oblasti společenských
a humanitních věd. Jedná se o přednášku s názvem „Možnosti podnikání v oblasti
humanitních a sociálních věd“, která by se uskutečnila dne 22. 4. 2014.
Předsednictvo souhlasí s pořádáním této přednášky a pověřuje KaTA, aby ji
zorganizovala (1) a zároveň zveřejnila o konání této akce informaci na webových
stránkách TA ČR (2).
O1: KaTA
T: 18. 4. 2014
O2: KaTA
T: 15. 4. 2014
12. Výsledky negociačních jednání k projektům podpořeným v rámci CK2 a následný
postup, dodatečné podpoření projektu č. TE02000032
Předsednictvo se dohodlo na dalším postupu v rámci negociačních jednání
s uchazeči projektů v 2. veřejné soutěži programu CK.
Předsednictvo rozhodlo, že všichni příjemci budou vyzváni k doplnění rozkrytí
vlastnické struktury. Příjemcům bude ohledně doplnění vlastnické struktury zaslán
dopis s tímto požadavkem – zajistí KaTA (1).
O1: KaTA
T: 17. 4. 2014
Předsednictvo dále pověřilo KaTA, aby vyzvala k jednání autory projektů, které
skončily na 12 a 3 místě s tím, že s nimi bude vedeno jednání, zda je možná jejich
spolupráce (2), a to vzhledem k tomu, že se jedná o dva projekty podané za stejným
účelem (ke stejnému cíli – využití technologií povrchových úprav v leteckém
průmyslu).
O2: KaTA
T: 17. 4. 2014
13. Pravidelný přehled materiálů v eKLEP
Předsednictvo bere na vědomí přehled materiálů v eKLEP.
14. Informace z jednání za účasti předsedkyně TA ČR
RB předložila přTA pro informaci poznámky z jednání Rady ESIF 2014+, jež se
uskutečnilo dne 3. 4. 2014.
RB informovala o jednání dne 4. 4. s ministryní MMR pí Jourovou.
Předsednictvo pověřilo KaTA, aby k problematice Národního programu reforem na
zajištění/pojištění exportu VaV, na níž spolupracuje TA ČR a EGAP, přizvala MZV.
O: KaTA
T: 25. 4. 2014
15. Vyjádření společnosti MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s. r. o.
k návrhu nových pravidel EU pro veřejnou podporu výzkumu, vývoje a inovací
Předsednictvo bere na vědomí dopis od společnosti Materiálový a metalurgický
výzkum s. r. o. s vyjádřením k návrhu nových pravidel EU pro veřejnou podporu
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výzkumu, vývoje a inovací.
Předsednictvo uložilo pracovní skupině pro veřejnou podporu, aby vypracovala
návrh odpovědi.
O: prac. skupina
T: 21. 4. 2014
16. Účast členů přTA na informačních seminářích k realizovaným projektům
Předsednictvo se dohodlo, že informačních seminářů k realizovaným projektům se
zúčastní zástupci TA ČR následovně:
15. 4. 2014 ALFA (Praha) – PK
15. 4. 2014 BETA (Praha) – LK
22. 4. 2014 CK (Praha) – MB
17. Závěry a doporučení pro vládu ČR z kulatého stolu „Praha v kontextu vědní politiky“
PK podal krátkou informaci o závěrech a doporučeních vyplývajících z jednání
v Senátu PČR s názvem: Kulatý stůl „Praha v kontextu vědní politiky“, jež se
uskutečnilo dne 28. 3. 2014.
PK uvedl, že v rámci tohoto jednání, nebyl v doporučeních pro vládu ČR zohledněn
požadavek TA ČR na začlenění aplikovaného výzkumu a technologického rozvoje.
Předsednictvo vzalo informace a poskytnutý podklad na vědomí.
18. Záštita pro konferenci Inovační infrastruktura v České republice
Předsednictvo bere na vědomí akceptování žádosti od společnosti
BID services s. r. o. o udělení záštity konferenci „Inovační infrastruktura v České
republice“.
Na této konferenci, která se uskuteční 15. 5. 2014, vystoupí PK, jako zástupce
TA ČR.
19. Analýza kvality oponentských posudků a hodnoticího procesu ve 2. veřejné soutěži
programu Centra kompetence
Předsednictvo žádá KaTA, aby v případě obdobných podkladů, připravovala
s podkladem zároveň i návrh tiskové zprávy, která by mohla být již na zasedání
přTA schválena, a tudíž rychleji zveřejněna na webových stránkách TA ČR.
Předsednictvo bere na vědomí analýzu kvality oponentských posudků a hodnoticího
procesu ve 2. veřejné soutěži programu CK a je si vědomo, že z analýzy vyplývá, že
je potřeba doplnit kvalitní hodnotitele z oblasti životního prostředí. Proto byla KaTA
pověřena, aby se výsledky analýzy podrobně zabývala (1).
O1: KaTA
KT: 30. 6. 2014
Předsednictvo pověřilo KaTA, aby připravila tiskovou zprávu o výsledku analýzy
2. VS programu CK s tím, že její zveřejnění bude ještě projednáno v rámci pracovní
skupiny PR (2).
O2: KaTA
T: 25. 4. 2014
20. Informace z jednání s panem Bertem de Colvenaerem – výkonný ředitel „Fuel Cells
and Hydrogen Joint Undertaking
Předsednictvo bere na vědomí informace z jednání s p. Bertem de Colvenaerem,
které se uskutečnilo dne 2. 4. 2014.
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21. Informace z jednání k projektu IPn Metodika
VK informoval o jednání s prof. Moravcovou a Dr. Fojtem k projektu IPn Metodika.
VK uvedl, že na jednání bylo diskutováno zapojení odborníků z TA ČR do projektu
IPn Metodika, ale podmínkou je podepsání samotného projektu.
Předsednictvo vzalo informaci na vědomí.
22. Informace ve věcech týkajících se realizace projektů
Výsledky oponentních řízení
Předsednictvo bere na vědomí výsledky oponentních řízení k projektům
TA03020408 a TB930MPO001.
Výsledky závěrečných oponentních řízení
Předsednictvo dle směrnice pro oponentní řízení schvaluje výsledky závěrečných
oponentních řízení projektů TA01030833, TA01031537, TB0100MD011,
TB0100MD015, TB0100MD020, TB0100MD073, TB0100MD074, TB010CBU001,
TB010CBU003, TB010MMR030, TB010MZP056, TB010MZV038, TB010MZV039
a TD010083.
V návaznosti na výsledky závěrečných oponentních řízení byla KaTA pověřena, aby
shromažďovala projekty, které byly ukončeny s výsledkem označeným jako
vynikající, pro potřeby vyhlašování Ceny TA ČR.
O: KaTA
KT: 30. 6. 2014
KaTA navrhuje zahájit revizi směrnice pro oponentní řízení, kdy by výsledky těchto
řízení byly předkládány přTA pouze na vědomí. KaTA chce tímto krokem snížit
zatížení přTA.
Předsednictvo souhlasí s návrhem KaTA.
23. Zasedání přTA v týdnech se státním svátkem – 1. a 8. 5.
Předsednictvo se dohodlo, že náhradními termíny zasedání v týdnech, kdy se
v pravidelný den konání zasedání přTA vyskytuje státní svátek, uskuteční: 30. 4.
a 7. 5. 2014.
24. Účast členů přTA na jednotlivých akcích v nadcházejících týdnech
Předsednictvo se dohodlo, že dne:
23. 4. se RIS3 Koordinační rady zúčastní MB;
15. 4. se Semináře Quo Vadis Scientia? Udržitelnost výzkumných center zúčastní
VK, RB;
24. 4. se Semináře VaVaI ve statistikách a analýzách zúčastní MJ.
25. Závěry z 32. zasedání KR a 37. zasedání VR
Předsednictvu budou závěry z 32. zasedání KR a 37. zasedání VR zaslány
k prostudování – zajistí tajemnice přTA.
O: KaTA
T: 11. 4. 2014
26. Různé
RB upozornila KaTA, aby při zpracovávání podkladů pro jednání přTA, VR a KR,
věnovala zvýšenou pozornost uváděným formulacím, aby nedocházelo k chybným
interpretacím v textu.
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VK informoval o závěrech z jednání pracovní skupiny pro mezinárodní spolupráci:
• v termínu 29.–30. 5. 2014 se uskuteční zahraniční cesta do USA (NSF),
které se zúčastní VK (možná účast i prof. Hajiče);
• organizace SATI připravuje další seminář ve Vietnamu – za TA ČR není
účast nutná;
• MPO společně se Svazem průmyslu připravuje jednání s japonskou stranou.
VK podal krátkou informaci z jednání s australskými zástupci ze dne 3. 4. 2014. Byl
diskutován podpis Memorandum of Understanding, jež by bylo dlouhodobě
koncipováno s vymezením hlavních priorit obou stran.
Předsednictvo souhlasí s účastí zástupců společnosti Cisco Systems s. r. o. na
202. zasedání přTA.
Další zasedání:

datum: 17. 4. 2014 v 9:30 h
místo: Kancelář TA ČR, Evropská 37, PRAHA 6, 160 00

Přílohy:

Prezenční listina ze 201. zasedání předsednictva TA ČR
Program 201. zasedání přTA
Přehled úkolů ze 201. zasedání přTA

Zapsal:

Rottová

Kontroloval:

Bízková
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