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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 211

Datum: 13. 6. 2014

Od–do: 9:00–15:30 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,
CSc. (PK), Drahuše Rottová (DR)
Hosté: viz prezenční listina
Omluveni: Ing. Luděk Knorr (LK)
Jednání řídil: Ing. Rut Bízková (RB)
1. Kontrola zápisu a úkolů z 209. a 210. zasedání přTA
Zápisy z 209. a 210. zasedání přTA budou společně se zápisem z 211. zasedání
předloženy ke schválení na 212. zasedání přTA.
Úkoly vyplývající z těchto zasedání jsou splněny nebo jejich plnění probíhá.
2. Změny v projektech – doporučení Oddělení realizace projektů
TA02010672
Dle požadavku přTA z 209. zasedání prověřila KaTA žádost o změnu termínu
dosažení výsledku projektu z 12/2014 na 12/2018.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení žádosti.
Předsednictvo schvaluje změnu termínu dosažení výsledku projektu TA02010672.
TA02030572
Příjemce žádá o prodloužení doby řešení projektu z 6/2014 na 8/2014. Požadovaná
změna nebude mít na výsledky žádný vliv. Jedná se pouze o zpoždění dílčího cíle.
Zpravodaj projektu a Rada programu doporučili žádost schválit.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení žádosti.
Předsednictvo schvaluje změnu termínu doby řešení projektu TA02030572.
TA03020600
Příjemce žádá o přidání nového výsledku, termín dosažení 09/2014 a termín
realizace 12/2014.
Příjemce dále žádá o posun termínů dosažení a realizace u 1 výsledku z 11/2013
na 10/201 a u 2 výsledku o změnu termínu dosažení z 03/2014 na 02/2014.
Zpravodaj projektu nedoporučil žádost ke schválení a Rada programu vzala žádost
na vědomí.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení žádosti.
Předsednictvo schvaluje přidání nového výsledku a změny termínů dosažení obou
výsledků a změnu realizace výsledku projektu TA03020600.
TA03021023
Dle požadavku přTA z 209. zasedání byla žádost o změnu termínu dosažení dvou
výsledků z 12/2015 na 12/2019 a termínu realizace z 07/2017 na 12/2019, opětovně
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prověřena ze strany KaTA.
Předsednictvo schvaluje změnu termínu dosažení dvou výsledků projektu
TA03020123 s tím, že termín dosažení bude stanoven na 12/2018.
TA03010719
Příjemce žádá o změnu termínu dosažení výsledku. Termín dosažení z 6/2014 na
8/2014 a termín realizace z 1/2016 na 9/2014
Zpravodaj projektu doporučil žádost schválit a Rada programu vzala žádost na
vědomí.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení žádosti.
Předsednictvo schvaluje změnu termínu dosažení výsledku projektu TA03010719.
TA03021245
Příjemce žádá o změnu termínu dosažení výsledku z 06/2014 na 11/2014.
Zpravodaj projektu doporučil žádost schválit a Rada programu vzala žádost na
vědomí.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení žádosti.
Předsednictvo schvaluje změnu termínu dosažení výsledku projektu TA03021245.
TA03011285
Příjemce žádá o změnu termínu dosažení výsledku a změnu dílčího cíle projektu.
Termín dosažení výsledku z 10/2013 na 5/2014. Termín realizace dílčího cíle
z 3/2014 na 6/2014.
Zpravodaj projektu doporučil žádost schválit a Rada programu vzala žádost na
vědomí.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení změny. Při schválení žádosti
o změnu bude vypracován Dodatek/nová Smlouva dle nových všeobecných
podmínek.
Předsednictvo schvaluje změnu termínu dosažení výsledku a dílčího cíle projektu
TA03011285.
TA03020850
Příjemce žádá o prodloužení termínů dosažení a realizace výsledků, změnu dílčích
cílů, prodloužení doby řešení projektu z 12/2016 na 06/2017. Zároveň žádá
o přesun finančních prostředků na jednoho z účastníků projektu do roku 2017.
Příjemce dále žádá o snížení nákladů na duševní vlastnictví v jeho rozpočtu a jejich
přesun do položky Další provozní a cestovné.
Žádost byla zaslána zpětně, avšak z objektivních důvodů.
Zpravodaj prodloužení termínu řešení projektu a s tím související převod části
celkových uznaných nákladů nedoporučuje. Naopak snížení nákladů na duševní
vlastnictví v rozpočtu příjemce a jejich přesun do položky Další provozní a cestovné
doporučuje.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení změny.
Předsednictvo odložilo rozhodnutí o žádosti o změnu tohoto projektu.
TA01020163
Příjemce žádá o navýšení počtu plánovaných výsledků projektu. Příjemce nežádá
navýšení prostředků.
Zpravodaj projektu doporučil žádost schválit a Rada programu vzala žádost na
vědomí.
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KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení žádosti.
Předsednictvo
TA01020163.

schvaluje

navýšení

počtu

plánovaných

výsledků

projektu

Předsednictvo pověřilo KaTA, aby připravila přehledovou tabulku s údaje, jak plní
příjemci výsledky – splnil/nesplnil a jak.
O: KaTA
T: 4. 7. 2014
3. Nominace člena Rady programu EPSILON
KaTA předložila návrh na doplnění stávajícího složení Rady programu EPSILON
o Ing. Jiřího Reisse, CSc. MBA.
Předsednictvo souhlasí s návrhem nominace nového člena RP EPSILON a ukládá
KaTA předat tento návrh na jednání VR.
O: KaTA
T: 23. 7. 2014
4. Jmenování členů oborových panelů programu EPSILON
Předsednictvo souhlasí s doporučení VR a schvaluje dle předložených nominací
členy oborových panelů programu EPSILON (viz příloha 2.3.1. Nominace do
oborových panelu-EPSILON).
5. Jmenování člena Rady programu DELTA
Předsednictvo dle návrhu VR jmenuje Mgr. Petra Matolína členem Rady programu
DELTA.
6. BETA – rozhodnutí o výběru v poptávkovém řízení TB030MZV001
Předsednictvo rozhodlo o výběru nabídky uchazeče Historický ústav AV ČR, v. v .i.,
v poptávkovém řízení TB030MZV001 s názvem Informační portál „Dokumenty
československé zahraniční politiky“ jako vhodné.
7. BETA – výzkumná potřeba TA ČR
Předsednictvo se zabývalo předloženou výzkumnou potřebou TA ČR s názvem
Inovační kultura. Cílem projektu je optimalizace nastavení principů dobré praxe
v oblasti projektů VaV podpořených z veřejných zdrojů na základě znalosti faktorů
prolínání a synergie různých inovačních kultur subjektů zapojených do výzkumných
projektů podpořených z veřejných zdrojů pro podporu jejich spolupráce, komunikace
a transferu technologií a znalostí a cirkulace a sdílení poznatků mezi nimi.
Projekt je v souladu se Zákonem č. 130 §36a odst. 3, písmeno h), totiž s podporou
komunikace mezi výzkumnými organizacemi a soukromým sektorem.
Předsednictvo rozhodlo o zařazení této výzkumné potřeby mezi výzkumné potřeby
TA ČR, ovšem případná realizace bude závislá na tom, jaké budou výsledky
(odložení) projektu INKA.
KaTA byla požádána o dopracování výzkumné potřeby, a to o jasné vysvětlení
vztahu k projektu INKA, zda bude mít tato výzkumná potřeba přidanou hodnotu
oproti tomu, co je plánováno v projektu INKA (1). Jakmile bude výzkumná potřeba
přepracována, připraví KaTA návrh výběrových kritérií do Zadávací dokumentace
projektu Inovační kultura (2).
O1: KaTA
KT: 17. 9. 2014
O2: KaTA
KT: 17. 9. 2014
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8. Projednání návrhů projektů k podpoře ve 4. veřejné soutěži programu ALFA
Předsednictvo se zabývalo hodnocením návrhů projektů v rámci 4. veřejné soutěže
programu ALFA (ALFA4), a to za účasti člena kontrolní rady M. Šedivého.
Předsednictvo navázalo na projednávání návrhů projektů ze dne 12. 6. 2014.
Podrobnější informace o projednávání návrhů projektů ALFA4 jsou uvedeny
v podrobném zápise, který bude přílohou tohoto zápisu.
V souladu s Jednacím řádem se členové předsednictva v případech, kde byli ve
střetu zájmů, neúčastnili jednání a rozhodování o návrhu projektu.
Předsednictvo schválilo k podpoře:
• v rámci prvního podprogramu (PP) 107 návrhů projektů;
• v rámci druhého podprogramu (PP) 133 návrhů projektů;
• v rámci třetího podprogramu (PP) 58 návrhů projektů.
Výsledky budou zveřejněny na webových stránkách TA ČR dne 17. 6. 2014.
Budou zveřejněny celkem tři seznamy projektů:
1. Projekty doporučené k podpoře, které vzhledem k objemu finančních
prostředků pro ALFA4 budou podpořeny – bude jim nabídnuto uzavření
Smlouvy o poskytnutí účelové podpory, v některých případech napřed
negociace.
2. Projekty doporučené k podpoře, které však vzhledem k objemu finančních
prostředků pro ALFA4 budou podpořeny pouze v případě, že nebude
uzavřena Smlouva s autory návrhů projektů uvedených ve skupině 1.
V tomto případě budou podpořeny projekty v pořadí, ve kterém budou
zveřejněny.
3. Projekty, které nejsou doporučeny k podpoře.
9. Pravidelný přehled materiálů v eKLEP
Předsednictvo uložilo M. Krausovi, aby prostudoval materiál s názvem „Zpráva
o plnění Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí pro období let
2013 až 2017 za rok 2013“ a zapracoval potřebné do programu OMEGA.
O: KaTA
T: 30. 6. 2014
Předsednictvo bere na vědomí přehled materiálů v eKLEP.
10. Česko-vietnamská spolupráce v oblasti VaV
KaTA předložila přTA informace související s vyhlášení 1. veřejné soutěže
programu DELTA, která byla vyhlášena dne 9. 6. 2014 na podporu projektů českovietnamské spolupráce v oblasti VaV.
KaTA byla pověřena zahájit intenzivní komunikaci s dalšími partnery (partnerské
země) pro případné vyhlášení dalších veřejných soutěží programu DELTA.
Předsednictvo konstatuje, že vyhlášení dalších veřejných soutěží bude záviset na
rozpočtu TA ČR pro roky 2015-2017 a na výsledcích jednání s partnerskými
agenturami.
11. Informace o veřejné zakázce komunikační strategie
Předsednictvu byl předložen způsob vypořádání připomínek z hlasování per rollam
k veřejné zakázce komunikační strategie, jež byla schválena na 208. zasedání.
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Předsednictvo bere informace na vědomí.
Lhůta pro podávání nabídek pro tuto veřejnou zakázku byla prodloužena do
7. 7. 2014.
12. Usneseni 126. zasedání Pléna ČKR
Předsednictvo bere na vědomí usnesení 126. Pléna České konference rektorů ze
dne 5. 6. 2014.
13. BETA – informace o zrušení výzkumné potřeby TB02MPSV005
KaTA předložila přTA informaci o odstoupení od zadání veřejné zakázky a řešení
výzkumné potřeby TB02MPSV005 s názvem „Vývoj dětí v náhradním výchovném
prostředí“, kterou KaTA obdržela od MPSV dne 30. 5. 2014.
Předsednictvo bere informaci na vědomí.
14. Pozvánka na pracovní setkaní od firmy Zentiva Group a. s.
Předsednictvo projednalo pozvání na pracovní setkání firmy Zentiva Group a s.
a dohodlo se na tom, že termínem pro toto jednání bude 3. 7. 2014.
O rozhodnutí přTA k termínu jednání bude firmu Zentiva informovat e-mailem MB.
O: přTA
T: 17. 6. 2014
15. Různé
Informace z jednání Taftie Board Meetingu a Annual conference 2014 Growth
financing
Předsednictvo bere na vědomí písemnou informaci z účasti předsedkyně na Taftie
Board Meetingu a Annual konference 2014 Growth financing, které se uskutečnily
ve dnech 10.-11. 6. 2014 ve Varšavě.
Dle závěrů z těchto jednání se ukládá KaTA:
• obratem připravit zvací dopis ředitelům agentur Tekes, FFG a SEIA, který
bude zaslán oficiálně a zároveň jej zašle RB na adresu členů Taftie Boardu
(1);
• doplnit „mailing list“ agentur, se kterými by bylo pro Taftie dobré navázat
spolupráci
– evropských i neevropských (2);
• do konce měsíce září zaslat příští rok předsedající organizaci
Forschungszentrum Julich priority TA ČR v Taftie pro rok 2015 (3);
• dojednat s NCBiR termín pracovního semináře V4 a pozvat zástupce SEIA
a maďarské agentury do Prahy na stanovený termín (4);
• zahájit práce skupiny pro export s konkrétním úkolem uspořádat „veletrh
VaV“ (5).
O1: KaTA
T: 20. 6. 2014
O2: KaTA
T: 20. 6. 2014
O3: KaTA
KT: 17. 9. 2014
O4: KaTA
KT: 30. 6. 2014
O5: KaTA
KT: 30. 6. 2014
Ustanovení steering committee k projektu TB930MMR001 – smart cities
KaTA předložila přTA k rozhodnutí ustanovení řídícího výboru projektu
TB930MMR001 s názvem „Koncept inteligentních měst v České republice“ a rámec
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jeho činnosti“.
Vzhledem k tomu, že v současné době není statut řídícího výboru pro
věcné/obsahové řešení projektu pokryt v TA ČR procesním postupem, je
navrhovaný postup předkládán přTA.
Charakter výzkumné potřeby TB930MMR001 a potřeba širokého konsenzu ze
strany předkladatele výzkumné potřeby - MMR a dalších uživatelů výsledků (resorty
MD, MŽP a MPO) pro získání efektivního řešení průřezového tématu “smart cities”
vede k nutnosti ustavení řídícího výboru složeného ze zástupců zmíněných resortů
a dalších institucí navržených poskytovatelem dotace.
Předsednictvo odložilo rozhodnutí k tomuto bodu na další zasedání přTA.
Dne 25. 6. 2014 se uskuteční projednání návrhů projektů k podpoře v 1. veřejné
soutěži programu GAMA.
Další zasedání:

datum: 19. 6. 2014 v 9:30 h
místo: Kancelář TA ČR, Evropská 37, PRAHA 6, 160 00

Přílohy:

Prezenční listina z 211. zasedání předsednictva TA ČR
Program 211. zasedání přTA
Přehled úkolů z 211. zasedání přTA
Podrobný zápis z projednávání návrhů projektů ALFA4_130614

Zapsal:

Rottová, Paclíková

Kontroloval:

Bízková
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