č. j.: TACR/2316/2015

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 244

Datum: 12. 2. 2015

Od–do: 9:15–13:30 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), Ing. Luděk Knorr (LK)
Hosté: viz prezenční listina
Omluveni:

Jednání řídil: Ing. Rut Bízková (RB)

1. Kontrola zápisu a úkolů z 243. zasedání přTA
Zápis z 243. zasedání přTA z 3. 2. 2015 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto
zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.

2. GAMA PP1 – schválení zadávací dokumentace, termíny seminářů a harmonogram
2. veřejné soutěže
Předsednictvo se zabývalo návrhem znění Zadávací dokumentace k vyhlášení
2. veřejné soutěže programu GAMA v 1. podprogramu.
Dále přTA diskutovalo o aktualizovaném znění hodnotících kritérií, návrhu termínů
seminářů pro uchazeče a o harmonogramu 2. veřejné soutěže programu GAMA, PP1.
Předsednictvo se dohodlo, že Smlouva o poskytnutí podpory nebude přílohou Zadávací
dokumentace.

3. Průběžné hodnocení 1. VS programu CK pro potřeby společného zasedání
Předsednictvo diskutovalo o podkladu pro společné zasedání přTA, VR a KR ve Valči
u Hrotovic týkající se přípravy průběžného hodnocení 1. veřejné soutěže programu
Centra kompetence.
4. Upřesnění parametrů 2. VS programu DELTA a struktura elektronického návrhu
projektu
Předsednictvo se zabývalo upřesněním parametrů pro 2. veřejnou soutěž programu
DELTA.

Předsednictvo odložilo rozhodnutí o upřesnění parametrů 2. VS programu DELTA na
některé z dalších zasedání přTA.

Předsednictvo konstatuje, že TA ČR připravuje vyhlášení 2. veřejné soutěže programu
DELTA, nicméně dokud nebude vyjasněna situace ohledně přidělených 50 mil. Kč na
tento program ze strany MPO, tak soutěž nemůže být vyhlášena.
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5. Závazná stanoviska KR ke stížnostem DELTA a EPSILON
Předsednictvo souhlasí se stanovisky KR ke stížnostem k projektům č. TH01011439,
TH01011184, TH01011180, TH01031181, TH01010067, TH01031231, a stížnosti
zamítá.

Předsednictvo souhlasí se stanovisky KR ke stížnostem k projektům č. TH01030183
a TH01010348 a stížnosti odmítá.

U stížnosti k projektu TH01011190 přTA rozhodlo o odložení rozhodnutí o stížnosti.

Předsednictvo souhlasí se stanoviskem KR a stížnost k projektu č. TF01000081 zamítá.

6. Návrh odpovědi na Doporučení a stanoviska z 39. zasedání KR
Předsednictvo souhlasí s návrhem odpovědi na Doporučení a stanoviska z 39. zasedání
KR.

7. Podklady pro společné zasedání přTA, VR a KR
Předsednictvo se zabývalo programem společného zasedání přTA, VR a KR, které se
uskuteční dne 19. 2. ve Valči u Hrotovic.
8. Možné varianty zjednodušení procesu hodnocení projektových návrhů
Předsednictvo projednalo podklad pro společné zasedání přTA, VR a KR týkající se
možných variant zjednodušení procesu hodnocení projektových návrhů.
9. Podklady pro 47. zasedání VR a 40. zasedání KR
Předsednictvo projednalo předložené podklady pro 47. zasedání VR a 40. zasedání KR.

10. SME-11 – Směrnice pro přípravu a vyhlášení veřejné soutěže
Předsednictvo se zabývalo předloženou SME-11 Směrnicí pro přípravu a vyhlášení
veřejné soutěže.

11. SME-2e – Směrnice pro hodnocení návrhů projektů ve 2. veřejné soutěži programu
GAMA
Předsednictvo se zabývalo předloženou SME-2e Směrnicí pro hodnocení návrhů
projektů ve 2. veřejné soutěži programu GAMA.

12. Návrh odpovědi na dopis SŽDC k výsledkům 1. VS programu EPSILON
Předsednictvo schválilo návrh odpovědi na dopis od Správy železniční dopravní cesty
ve věci výsledků 1. veřejné soutěže programu EPSILON.
13. Dopis MPO k výsledkům 1. VS programu EPSILON
Předsednictvo se zabývalo odpovědí na dopis ministra MPO týkající se výsledků
1. veřejné soutěže programu EPSILON.
14. Žádost o změnu hlavního příjemce u nepodpořeného projektu TA04010189
Předsednictvo odmítá žádost o změnu hlavního příjemce u nepodpořeného projektu
TA04010189.
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15. Návrh pravidel publicity pro příjemce
Předsednictvo souhlasí s předloženým dokumentem v návaznosti na změnu loga TA ČR
a ukládá KaTA uveřejnit materiál na webových stránkách TA ČR.
16. INKA – schválení procesního řešení Etapy II – technické řešení, informace k hodnocení
Fáze 1
Předsednictvo projednalo záležitosti týkající se projektu INKA.

17. Zveřejnění informací o TA ČR na Wikipedii
Předsednictvo se zabývalo návrhem na zveřejnění informací o TA ČR na webové
encyklopedii Wikipedie.

18. Stav projektů spolupráce se studentskými týmy v roce 2015 a rozhodnutí o způsobu
a výši motivace pro studentský tým z University of Groningen, NL
Předsednictvu byl KaTA předložen stav projektů spolupráce se studentskými týmy
v roce 2015.
Ze strany Cambridge University (UK) byla TA ČR informována, že žádný studentský
tým si témata TA ČR nevybral, tudíž spolupráce s CU nebude v tomto roce realizována.
Naopak ze strany University of Groningen (NL) bylo vybráno téma „Zmapování
inovačního prostředí v dané zemi včetně případové studie“.
19. Účast na aktivitách MŠMT ČR a MD ČR
Předsednictvo se dohodlo, že:
● Kulatého stolu MŠMT ČR na téma „Indikátory výstupů aplikovaného výzkumu“,
který se uskuteční dne 23. 2. 2015 od 11:00 h se zúčastní RB;
● 18. zasedání Koordinační rady ministra dopravy pro kosmické aktivity MD ČR,
které se uskuteční dne 26. 2. od 10:00 h se zúčastní M. Novotná.
20. Uspořádání konference s MMR ČR- regionální rozvoj
Předsednictvo souhlasí se zapojením TA ČR na pořádání konference společně s MMR.

21. Zápis z jednání s místopředsedou vlády ČR
Předsednictvo se seznámilo s návrhem zápisu pořízeného z jednání s místopředsedou
vlády ČR pro VaVaI, které se uskutečnilo dne 3. 2. za účasti členů přTA, VR, KR
a zástupců KaTA.
22. Akční plán zahraniční spolupráce TA ČR pro rok 2015
Předsednictvo vzalo na vědomí předložený akční plán zahraniční spolupráce TA ČR pro
rok 2015.

23. Mimořádná výzkumná potřeba TB940MZV001
Předsednictvo vzalo na vědomí informaci o splnění úkolu z 241. zasedání, kdy byla
KaTA pověřena připravit ve spolupráci s MZV ČR zadávací dokumentaci a vyhlásit
předmětné zadávací řízení k výzkumné potřebě TB940MZV001.
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24. Pozvánka na 12. schůzi VVVKMT
Předsednictvo vzalo na vědomí informaci o konání 12. schůze Výboru pro vědu,
vzdělání, mládež a tělovýchovu PSP ČR, která se uskuteční dne 5. 3. 2015.

25. Harmonogram přípravy Zprávy o činnosti TA ČR za rok 2014
Předsednictvo bere na vědomí harmonogram přípravy Zprávy o činnosti TA ČR za rok
2014.
26. Zařazení ERÚ do programu BETA
Předsednictvo bere na vědomí záporné stanovisko KaTA k žádosti z Energetického
regulačního úřadu (ERÚ) o zařazení ERÚ mezi zadavatele VaV v rámci programu BETA.
Program BETA dle jeho stávajícího znění neumožňuje zařazení dalšího subjektu jako
zadavatele.
27. Termíny předávání údajů do IS VaVaI pro poskytovatele platné od roku 2010 včetně
Předsednictvo vzalo na vědomí termíny předávání údajů do IS VaVaI pro poskytovatele
platné od roku 2010 včetně.

28. Informace o zařazení jednoho projektu z programu OMEGA do plánu oponentních
řízení
Předsednictvo bere na vědomí informaci o plnění úkolu z 241. zasedání k vysvětlení
zařazení projektu TD020248 do plánu oponentních řízení.

29. DELTA 1. VS – vyčíslení finančních prostředků pro případnou podporu projektů pod
čarou a znění informativního textu na web
Předsednictvo bere na vědomí výši finančních prostředků potřebných k dodatečnému
podpoření návrhů projektů, které byly doporučeny k podpoře, ale nebyly podpořeny
z důvodu nedostatku disponibilních prostředků v rámci 1. VS programu DELTA.
30. Odpověď ČSÚ k tématům udržitelného rozvoje společnosti – BETA
Předsednictvo bere na vědomí navrženou odpověď na dopis Českého statistického
úřadu ve věci možnosti řešení výzkumných projektů v tématech z oblasti udržitelného
rozvoje společnosti (tj. témat v působnosti MŽP ČR, která se však mohou dotýkat
i problematiky statistiky).
31. Čerpání rozpočtu TA ČR za rok 2014
Předsednictvo bere na vědomí informaci k čerpání rozpočtu TA ČR za rok 2014.

32. Různé
MB a RB informovali o uskutečněných jednáních v minulém týdnu:
● 2. 2. se RB zúčastnila jednání s náměstkem MPO ČR T. Novotným k rozpočtu
TA ČR;
● 4. 2. se MB zúčastnil jednání na Úřadu vlády k projednávání rozpočtu TA ČR;
● 5. 2. se RB setkala s náměstkem místopředsedy vlády ČR A. Marksem k diskusi
o principech nového zákona o podpoře VaV;
● 6. 2. se MB zúčastnil jednání na Úřadu vlády ČR.
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RB informovala o uskutečněném semináři TA ČR na téma: „Co brání ženám ve
výzkumné a řídicí činnosti“, který byl součástí cyklu setkání „Ženy ve výzkumu
a podnikání“ pořádaných TA ČR.
MJ informoval o účasti na jednání Asociace inovačního podnikání ČR, které se
uskutečnilo dne 11. 2. 2015.
PK informoval, že byl zpracován souhrnný materiál obsahující veškerá usnesení vlády
ČR, která se týkají VaV, jež je členěn tak, že jsou v něm vyznačena usnesení, která jsou
platná a která naopak byla zrušena.
Předsednictvo bere informace na vědomí.

Další zasedání:

datum: 20. 2. 2015 v 9:00 h
místo: Valeč 1, hotel Valeč, Valeč u Hrotovic 675 53

Přílohy:

Zapsal:
Kontroloval:

Prezenční listina z 244. zasedání předsednictva TA ČR
Program 244. zasedání přTA
Rottová

Bízková
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