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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 227

Datum: 9. 10. 2014

Od–do: 9:30–12:30 h
14:30–15:15 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), Drahuše Rottová (DR),
Ing. Luděk Knorr (LK); Mgr., Ing. Pavlína Slavíková (PS)
Hosté: viz prezenční listina
Omluveni: doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo (VK)
Jednání řídil: Ing. Rut Bízková (RB)
1. Kontrola zápisu a úkolů z 226. zasedání přTA
Zápis z 226. zasedání přTA z 30. 9. 2014 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto
zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.
2. Změny v projektech – doporučení Oddělení realizace projektů
TA01010737
Příjemce žádá o přidání výsledků a o změnu druhu výsledků projektu.
Příjemce byl opakovaně vyzván k objasnění podané žádosti, která nebyla
dostatečně přehledná a strukturovaná. Příjemce dne 7. 7. 2014 avizoval, že žádost
o změnu bude stažena, toto však nebylo učiněno. Dne 29. 8. 2014 byl řešitel
projektu informován, že pokud nezašle vyjádření či doplnění k žádosti o změnu do
3. 9. 2014, bude žádost o změnu navržena na odmítnutí z důvodu nekompletnosti
informací – od příjemce KaTA neobdržela žádnou reakci.
KaTA nalezla administrativní překážky pro schválení změny, a proto navrhuje
žádost o změnu odmítnout.
Předsednictvo odmítá žádost o změnu počtu a druhu výsledků projektu
TA01010737.
TA01010844
Žádost o změnu byla předložena na 225. zasedání přTA. Předsednictvo pověřilo
KaTA, aby zkontrolovala průběžnou zprávu projektu za rok 2013 s tím, zda příjemce
v této zprávě zmínil dosažení výsledků, u kterých požaduje změnu. Ve zprávě za
rok 2012 a 2013 byly dohledány určité odkazy na přípravu těchto výsledků.
KaTA navrhuje, aby výše uvedená žádost o přidání výsledků byla odmítnuta
v souladu s původním materiálem, neboť příjemce nepostupoval v souladu se
směrnicí pro změnová řízení SME-07 ani v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb.
(povinnost informovat písemně poskytovatele o změnách do 7 dnů ode dne, kdy se
o skutečnosti dozvěděl).
Předsednictvo pověřilo KaTA, aby ve spolupráci s MB připravila návrh dopisu
adresovaného příjemci se stanovením podmínek pro přiznání výsledku,
tj. podepsání nové Smlouvy, a dohodu o smluvní pokutě za nedodržení formálních
požadavků (1).
O1: KaTA
T: 17. 10. 2014
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Předsednictvo žádá KaTA, aby v dalších případech zpětného předložení žádost
vždy prověřila a pečlivě prošla průběžnou zprávu k projektu, než předá přTA žádost
k projednání.
Předsednictvo pověřilo KaTA (Oddělení kontroly projektů) předložením informace
o tom, u kolika příjemců došlo k tomu, že po provedené kontrole, byla z důvodu
neuznaných výsledků předána žádost k prošetření na finanční úřad (2).
O2: KaTA
T: 27. 10. 2014
TA01011165
Příjemce žádá o:
•
sloučení výsledků V001, V003 a V004 do jediného výsledku (V004),
•
přidání navíc výsledku u V002.
Zpravodaj projektu a Rada programu doporučili žádost schválit.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení sloučení výsledků do
jednoho výsledku, avšak ve věci přidání výsledku u V002 přihlášky administrativní
překážky spatřuje.
Předsednictvo stejně jako v případě žádosti příjemce projektu TA01010844 pověřilo
KaTA, aby ve spolupráci s MB připravila návrh dopisu adresovaného příjemci se
stanovením podmínek pro přiznání výsledku, tj. podepsání nové Smlouvy, a dohodu
o smluvní pokutě za nedodržení formálních požadavků (3).
O3: KaTA
T: 17. 10. 2014
TD020330
Příjemce žádá o změnu dílčích cílů pro 3. a 4. čtvrtletí roku 2014 a 1. čtvrtletí roku
2015. Konkrétně příjemce žádá o změnu typu realizovaných šetření.
Se schválením změny souvisí žádost o přesun finančních prostředků v roce 2014
v rámci povolených 20 % a v roce 2015 nad povolený limit 20 %.
Zpravodaj projektu doporučil změnu zamítnout a Rada programu vzala žádost na
vědomí.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení žádosti a navrhuje
mimořádné oponentní řízení.
Předsednictvo pověřilo MB, aby záležitost projednal s dotčeným resortem (4).
O4: přTA
KT: 20. 10. 2014
Předsednictvo navrhuje následně uspořádat schůzku mezi řešiteli projektů
TD020330 a projektu TB02MPSV019 (5).
O5: KaTA
KT: 31. 10. 2014
KaTA připraví dopis pro oba řešitele projektů s vyzváním ke spolupráci (6).
O6: KaTA
T: 17. 10. 2014
3. Projednání odpovědí z dotazníku v rámci veřejné konzultace ke strategii Evropa
2020
Předsednictvo projednalo odpověď na dotazník v rámci veřejné konzultace ke
strategii Evropa 2020 a schvaluje ji s doplněním o záležitosti týkající se vnějšího
kontextu rozvoje EU. Předsednictvo pověřuje KaTA uplatit připomínky a podněty
TA ČR v řádném termínu a způsobem stanoveným EK.
O: KaTA
T: 31. 10. 2014
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4. SME-22 Veřejnosprávní finanční kontrola – verze 2
KaTA předložila přTA druhou verzi SME-22 Směrnice o veřejnosprávní finanční
kontrole, a to s ohledem na novou úpravu zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole
(kontrolní řád), kdy bylo třeba přizpůsobit Směrnici novému stavu, a dále upravit
některé záležitosti v souladu se změnou organizační struktury TA ČR od 1. 3. 2014.
Rovněž v rámci optimalizace procesů TA ČR byl celý proces zjednodušen za využití
zkušeností z aplikace první verze Směrnice.
Předsednictvo schválilo SME-22 Směrnici o veřejnosprávní finanční kontrole
– verze 2 s úpravou, a to tak, že ve SME bude uvedeno, že pověření k vykonání
kontroly a Rozhodnutí o námitkách podepisuje ředitel KaTA.
Předsednictvo konstatuje, že analýza rizik, jež slouží k určení plánu kontrol, musí
být v souladu s konceptem provázání kontrol a oponentních řízení, projednaným
předsednictvem na 200. zasedání, a také se SME-07 schválenou níže.
5. SME-07 Změnová řízení projektů – verze 5
V souvislosti s optimalizací procesů TA ČR, nárůstem agendy a organizační
změnou KaTA předkládá komplexní revizi procesu změnového řízení.
Předsednictvo schválilo SME-07 Směrnici pro změnová řízení projektů – verze 5
v předloženém znění.
Na základě směrnice SME-07 ve veřejné soutěži přTA konstatuje, že veřejná soutěž
je ukončena zveřejněním výsledku na webových stránkách TA ČR.
6. Aktuální stav 2. veřejné soutěže programu Centra kompetence
KaTA předložila aktuální informace ohledně dodatečného podpoření projektů
v rámci 2. veřejné soutěže programu Centra kompetence.
Předsednictvo bere uvedené informace na vědomí a souhlasí s dodatečným
podpořením projektu č. TE02000032.
Předsednictvo ukládá KaTA zahájit negociační jednání s příjemci projektu
č. TE02000032 (1).
O1: KaTA
KT: 17. 10. 2014
Společně s úpravou Rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže KaTA předloží na přTA
i informaci k dodatečně podpořeným projektům (TE02000086 a TE02000032), která
bude následně uveřejněna na webových stránkách TA ČR. V této informaci bude
též uvedeno, že se jedná o pilotní ověření synergie projektů pro OP VVV
– TE02000086 a TE02000011 (2).
O2: KaTA
T: 20. 10. 2014
7. BETA – rozhodnutí o výběru v poptávkovém řízení TB030MZP004, TB030MZP007
a TB030MZP009
Předsednictvo na základě doporučení hodnoticí komise rozhodlo o výběru nabídky
uchazeče Výzkumný ústav organických syntéz, a. s., Rybitví 296, 533 54 Rybitví,
IČ: 60108975, v poptávkovém řízení TB030MZP004 s názvem „Metodika pro
zefektivnění kontroly inspekčních orgánů v oblasti implementace evropské
legislativy vztahující se na chemické látky (Nařízení CLP, REACH)“ jako
nejvhodnější.
Předsednictvo na základě doporučení hodnoticí komise rozhodlo o výběru nabídky
uchazeče GEOMEDIA, s. r. o., Hornokrčská 707, 140 00 Praha 4 – Krč,
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IČ: 61507741, v poptávkovém řízení TB030MZP007 s názvem „Výzkum principů
inherentní bezpečnosti investičních projektů provozovatelů nakládajících
s nebezpečnými chemickými látkami“ jako nejvhodnější.
Předsednictvo na základě doporučení hodnoticí komise rozhodlo o výběru nabídky
uchazeče WATRAD, spol. s r. o., S. K. Neumanna 1316, 532 07 Pardubice,
IČ: 47541253, v poptávkovém řízení TB030MZP009 s názvem „Výzkum potřeby
nových metodických přístupů v souvislosti s implementací směrnice Evropského
Parlamentu a Rady 2012/18/EU (SEVESO III)“ jako nejvhodnější.
8. BETA – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky TB030MMR002, TB030MZP018
Předsednictvo na základě doporučení hodnoticí komise rozhodlo o výběru nabídky
uchazeče GaREP, spol. s r. o., Nám. 28. října 1896/3, 602 00 Brno, IČ: 60702672,
ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení TB030MMR002 s názvem
„Zmenšující se města a regiony v České republice“ jako nejvhodnější a o vyloučení
uchazeče Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta UK, Ovocný trh 3-5,
116 36 Praha 1, IČ: 216208.
Předsednictvo na základě doporučení hodnoticí komise rozhodlo o výběru nabídky
uchazeče Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6
– Suchdol, IČ: 60460709, ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení
TB030MZP018 s názvem „Příprava a zavedení sledování stavu předmětů ochrany
evropsky významných lokalit“ jako nejvhodnější.
9. BETA – rozhodnutí o výběru v poptávkovém řízení TB030MZP005, TB030MZP006,
TB030MZP008, TB030MZP010 a TB940MZP003
Předsednictvo na základě doporučení hodnoticí komise rozhodlo o výběru nabídky
uchazeče GEOMEDIA, s. r. o., Hornokrčská 707/7, 140 00 Praha 4 – Krč,
IČ: 615 07 741, v poptávkovém řízení TB030MZP005 s názvem „Minimalizace
dopadů požárních vod na životní prostředí“ jako nejvhodnější.
Předsednictvo na základě doporučení hodnoticí komise rozhodlo o výběru nabídky
uchazeče Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., Jeruzalémská 1283/9, 116 52
Praha 1, IČ: 000 25 950, v poptávkovém řízení TB030MZP006 s názvem „Výzkum
přístupů k hodnocení společenského rizika v oblasti prevence závažných havárií“
jako vhodné.
Předsednictvo na základě doporučení hodnoticí komise rozhodlo o výběru nabídky
uchazeče Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., Jeruzalémská 1283/9, 116 52
Praha 1, IČ: 000 25 950, v poptávkovém řízení TB030MZP008 s názvem „Výzkum
principů a metodických řešení kumulace rizik v okolí nebezpečných provozů
a technologií se zaměřením na ochranu životního prostředí“ jako vhodné.
Předsednictvo na základě doporučení hodnoticí komise rozhodlo o výběru nabídky
uchazeče CENIA, Česká Informační Agentura Životního Prostředí, Vršovická
1442/65, 100 10 Praha 10, IČ: 45249130, v poptávkovém řízení TB940MZP003
s názvem „Zpracování metodiky prognózování produkce odpadů“ jako nejvhodnější.
Předsednictvo odkládá rozhodnutí u projektu TB030MZP010 s názvem „Výzkum
a vývoj nástrojů pro zpracování bezpečnostní dokumentace dle požadavků
evropské směrnice SEVESO III provozovatelů podléhajících kontrole MŽP a ČBÚ“
s tím, že žádá o doplnění zdůvodnění hodnoticí komise, které se přTA zdá v tomto
případě nedostatečné (1). Zároveň budou nabídky předány ke zhodnocení
i expertovi v projektu Sektorové služby (2).
O1: KaTA
KT: 21. 10. 2014
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O2: KaTA

KT: 21. 10. 2014

10. Projekt Rozvoj TA ČR – Strategický rámec 2015–2020 pro oblast ICT
KaTA předložila přTA Strategický rámec 2015–2020 pro oblast ICT. Předložený
Rámec stručně vysvětluje navrhované cíle. Návazně na tento rámec připraví projekt
Rozvoj TA ČR kompletní „Dílčí strategii TA ČR pro ICT“. Strategie bude vytvořena
podle připravované „Metodiky přípravy strategii TA ČR“, její součástí bude seznam
cílů a opatření, harmonogram, zdroje, soustava indikátorů a dopadů.
Stávající „Strategie rozvoje IT v TA ČR“ neobsahuje realizační část, popisuje rozvoj
informačních technologií pouze do roku 2015 a již nevyhovuje potřebám TA ČR.
Projekt Rozvoj TA ČR připravuje systematičtější uchopení této oblasti. Z tohoto
důvodu se přTA navrhuje, aby původní strategie rozvoje IT byla zrušena.
Předsednictvo schválilo Strategický rámec 2015–2020 pro oblast ICT, a tím ruší
„Strategii rozvoje IT v TA ČR“ schválenou 4. 7. 2013, č. j. 2.12./16.
Předsednictvo žádá o další rozpracování této Strategie a její předložení na některé
z dalších zasedání.
O: KaTA
KT: 31. 10. 2014
11. Vyhodnocení 2. etapy „Hledání projektových duplicit/metoda PCP“ – TB03TACR001
Předsednictvo bere na vědomí závěry z jednacího řízení bez uveřejnění pro projekt
„Hledání projektových duplicit/metoda PCP“ a konstatuje, že komise dodržela
jednací řád JŘBU a postup pro výběr nabídky.
Předsednictvo rozhodlo, že vzhledem k malému počtu nabídek a neprůkaznosti
využití metody PCP neschvaluje 2. fázi projektu, a to s ohledem na to, že v průběhu
zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze
v zadávacím řízení pokračovat. Tímto důvodem je projekt z OP LZZ u MPSV, který
je zaměřen na rozvoj TA ČR a ve kterém je problematika vyhledávání duplicit
řešena. Z tohoto důvodu budou výsledky první etapy, tj. oba soutěžní návrhy,
předloženy projektovému týmu k dalšímu využití a návrhu dalšího postupu.
12. Nominace nového člena do Rady programu BETA
Ze strany MPSV obdržela KaTA návrh na odvolání Ing. Aleše Špidly z Rady
programu BETA s nominací na jeho pozici, a to Ing. Jiřinou Svitákovou, Ph.D.
Předsednictvo souhlasí s návrhem MPSV a KaTA připraví podklad k této změně pro
jednání výzkumné rady TA ČR (1).
O1: KaTA
T: 27. 10. 2014
Předsednictvo žádá KaTA o předložení aktuálního přehledu členů všech poradních
orgánů TA ČR i s doplněnými kontaktními informacemi o nich (2).
O2: KaTA
T: 31. 10. 2014
13. Nominace místopředsedy Rady programu DELTA
Předsednictvo jmenuje místopředsedou RP DELTA Ing. Ivana Jukla, MBA.
14. SME-03 Oponentní řízení – verze 4
KaTA předložila přTA ke schválení úpravu SME-03 Směrnice pro oponentní řízení,
kdy v souvislosti s problematikou ukončování projektů vyvstala potřeba revize
stávajícího nastavení. Dále byly odstraněny některé technické nedostatky.
V nejbližší době bude provedena komplexní revize procesu s ohledem
na optimalizaci procesního modelu a v návaznosti na probíhající tvorbu SME-XX pro
ukončování a finanční vypořádání projektů.
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Předsednictvo pověřilo KaTA dopracováním SME-03 a jejím předložení na
následující zasedání.
O: KaTA
T: 13. 10. 2014
15. Cena TA ČR – personální zajištění
V souvislosti s organizací celého Dne TA ČR předložila KaTA návrh na
odpovědnost konkrétních zaměstnanců TA ČR za jednotlivé aktivity, které je nutné
v tento den mít zajištěné, viz předkládací materiál.
Předsednictvo souhlasí s předloženým návrhem a pověřuje KaTA, aby takto Den
TA ČR personálně zajistila.
O: KaTA
T: 22. 10. 2014
16. Rozhodnutí o námitkách proti výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku
s názvem „Výzkum technologických možností získávání vzácných kovů v ČR
s ohledem na minimalizaci dopadů na životní prostředí a jejich Iegislativní zajištění“
Předsednictvo projednalo podané námitky stěžovatele GET, s. r. o., proti
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky TB020CBU001 a rozhodlo se nevyhovět
námitkám stěžovatele se zdůvodněním.
Předsednictvo diskutovalo o dalších možnostech řešení problematik v rámci této
zakázky a projektu Centra kompetence – TE02000029.
17. Stav bezpečnosti k 30. 9. 2014
Tento bod nebyl projednán a byl přeložen na některé z dalších zasedání.
18. Výzva v poptávkovém řízení na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji a inovacích
s názvem „Hodnocení efektivity programů veřejné podpory ve výzkumu a vývoji“
Předsednictvo schválilo výzvu v poptávkovém řízení na služby v aplikovaném
výzkumu, vývoji a inovacích s názvem „Hodnocení efektivity programů veřejné
podpory ve výzkumu a vývoji“ a výstupem projektu bude výsledek typu Nmet.
Předsednictvo schválilo návrh průvodního dopisu k výzvě na podání nabídky
a ukládá KaTA jej takto zpracovat.
O: KaTA
T: 17. 10. 2014
19. Pravidelný přehled materiálů v eKLEP
Předsednictvo bere na vědomí pravidelný přehled materiálů v eKLEP.
20. Pozvánka na 10. schůzi VVVKMT
Předsednictvo bere na vědomí informaci o konání 10. schůze Výboru pro vědu,
vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu PSP ČR, která se uskuteční ve dnech
19. a 20. 11. 2014. Dne 19. 11. bude projednáván návrh rozpočtu TA ČR a tohoto
projednání se zúčastní zástupci přTA a KaTA.
Předsednictvo ukládá RB spojit se se zpravodajkou Výboru odpovědnou za TA ČR
(1). Předsednictvo a vedení KaTA se přípravě projednání rozpočtu bude věnovat na
svém zasedání dne 6. 11. (2).
O1: KaTA
KT: 27. 10. 2014
O2: KaTA
T: 6. 11. 2014
21. Informace z jednání Podvýboru pro i novace, letectví a kosmonautiku,
Hospodářského výboru PSP ČR
Předsednictvo bere na vědomí informace předložené PK z jednání Podvýboru pro
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inovace, letectví a kosmonautiku, Hospodářského výboru PSP ČR, které se
uskutečnilo dne 2. 10.
PK uvedl, že pro potřeby Podvýboru připraví přehled vyjádření k otázkám, které byly
vzneseny na jednání k projektu INKA.
O: přTA
T: 21. 10. 2014
22. KNIHOVNA elektronických dokumentů TA ČR na Google Disk
Předsednictvo bere předloženou informaci o KNIHOVNĚ elektronických dokumentů
TA ČR na Google Disk na vědomí.
Předsednictvo žádá E. Kořínkovou, aby zajistila schůzku odpovědných pracovníků
jednotlivých složek v KNIHOVNĚ, a to na začátek listopadu.
Na této schůzce bude dohodnuto pokračování v práci na KNIHOVNĚ a jejím využití,
a to za účasti RB a LK.
O: KaTA
T: 17. 10. 2014
23. Informace o institucionálním rozpočtu na rok 2015 a návrh sledovaných okruhů
výdajů a finančních limitů na rok 2015
Předsednictvo bere na vědomí sledování navržených okruhů výdajů a k nim
určených finančních limitů předložených KaTA.
24. Jednání k programům TA ČR s resorty a partnery – 12. 9. a 16. 9.
Předsednictvo oceňuje přípravu a realizaci seminářů s partnery TA ČR
a spolupracujícími resorty a bere na vědomí předložené informace k jednáním, která
se uskutečnila ve dnech 12. a 16. 9.
25. Harmonogram hodnocení výzkumných potřeb 4. výzvy programu BETA
Předsednictvo bere na vědomí harmonogram hodnocení výzkumných potřeb
předložených v rámci 4. identifikace programu BETA.
26. Závěry z 36. zasedání kontrolní rady TA ČR
Předsednictvo bere předložené informace z 36. zasedání KR na vědomí.
27. Závěry ze 43. zasedání výzkumné rady TA ČR
Předsednictvo bere předložené informace ze 43. zasedání VR na vědomí.
28. Projekt INKA – převod realizace a zabezpečení XML v rámci projektu pod TA ČR
Předsednictvo bere na vědomí informace související s převodem realizace
a zabezpečení XML v projektu INKA.
29. Různé
Předsednictvo bere na vědomí dopis MMR ve věci zapojení TA ČR do přípravy
nového zákona o veřejných zakázkách.
Předsednictvo schválilo znění výkladu Všeobecných podmínek a pověřuje KaTA,
aby jej zveřejnila na webových stránkách TA ČR (1).
O1: KaTA
T: 14. 10. 2014
Předsednictvo se zúčastnilo zahájení a části jednání Výboru pro životní prostřední
PSP ČR, které se uskutečnilo od 13:00 h v prostorách TA ČR.
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Předsednictvo pověřilo Bezpečnostního ředitele, aby zkontroloval záležitost týkající
se bezpečnostních karet zaměstnanců, které by měly být zpracovány (2).
O2: KaTA
KT: 31. 10. 2014
Předsednictvo se zabývalo návrhem VR na jmenování kandidátů do oborového
panelu č. 6.
Předsednictvo souhlasí s návrhy VR a jmenuje členem/členkou OP 6:
MUDr. Pavla Vodičku, CSc.,
prof. MUDr. Annu Šedivou, DrSc.,
RNDr. Zdeňka Zídka, DrSc.,
doc. RNDr. Vladimíra Starého, CSc.
Předsednictvo diskutovalo o otázce pořizování audiozáznamu při jednání oborových
panelů programu EPSILON a rozhodlo, že se z těchto jednání audiozáznam
pořizovat nebude.
LK informoval o jednání na Úřadu vlády za účasti náměstka místopředsedy
vlády A. Markse, jehož se zúčastnil v dopoledních hodinách dne 9. 10. 2014.
RB informovala, že dne 7. 10. proběhlo jednání na MZV.
RB předložila přTA ke schválení návrh dopisu adresovaného místopředsedovi vlády
P. Bělobrádkovi, který se týkal otázky finančních prostředků pro potřeby programu
EPSILON.
Předsednictvo se zněním dopisu souhlasí.
RB informovala přTA o dotazu prof. Štěpánka na termín uzavření Smluv
s vybranými autory projektů v rámci 4. VS programu ALFA.
LK k tomuto uvedl, že nyní je podepsáno zhruba 70 Smluv z asi 270 s tím, že
zhruba 100 řešitelů zatím nedoložilo potvrzení o certifikaci výsledků projektů.
Předsednictvo se po diskuzi dohodlo, že KaTA k tomu připraví informaci na webové
stránky TA ČR s uvedením důvodů, proč ještě nejsou se všemi vybranými uchazeči
o
podporu
podepsány
Smlouvy
–
nedoložení
požadovaných
dokumentů k certifikovaným metodikám – a s tím související nutnost změny zákona
(3).
O3: KaTA
T: 17. 10. 2014
PK uvedl, že by bylo vhodné u největších příjemců v rámci ALFA4 tyto oslovit za
účelem osobního jednání.
Předsednictvo s uvedeným souhlasí a žádá PK, aby se tím ve spolupráci s KaTA
zabýval (4).
O4: přTA+KaTA
KT: 31. 10. 2014
Předsednictvo se zabývalo otázkou nespotřebování výdajů projektů za letošní rok.
Předsednictvo pověřilo právníky KaTA, aby připravili výzvu řešitelům projektů
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TA ČR – formou dopisů. V tomto dopisu bude pro řešitele ALFA4 uveden
požadavek na dodání potřebné dokumentace pro uzavření smlouvy (prokázání
způsobilosti, uznatelnost certifikované metodiky, …) a také výzva k vrácení
nespotřebovaných prostředků pro rok 2014. Všichni ostatní relevantní řešitelé
budou dopisem vyzváni k vrácení nespotřebovaných prostředků pro rok 2014 (5).
O5: KaTA
T: 20. 10. 2014
Předsednictvo bude o návratu prostředků nespotřebovaných v roce 2014
a odvedených do státního rozpočtu pro účely rozpočtové podpory na rok 2015 dále
jednat na začátku roku 2015 (6).
O6: přTA
KT: 15. 1. 2015
Předsednictvo bere informace na vědomí.
Další zasedání:

datum: 16. 10. 2014 v 9:30 h
místo: Kancelář TA ČR, Evropská 37, PRAHA 6, 160 00

Přílohy:

Prezenční listina z 227. zasedání předsednictva TA ČR
Program 227. zasedání přTA
Přehled úkolů z 227. zasedání přTA

Zapsal:

Rottová

Kontroloval:

Bízková
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