č. j.: TACR/2631/2015

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 245

Datum: 20. 2. 2015

Od–do: 9:20–11:30 h

Místo: hotel Valeč, Valeč 1, Valeč u Hrotovic
Přítomni: Ing. Rut Bízková (RB), Ing. Miroslav Janeček, CSc. (MJ), doc. Dr. Ing. Vladimír
Kebo (VK), Ing. Pavel Komárek, CSc. (PK), Drahuše Rottová (DR), Ing. Luděk Knorr
(LK)
Hosté: viz prezenční listina

Omluveni: RNDr. Martin Bunček, Ph.D. (MB)
Jednání řídil: Ing. Rut Bízková (RB)

1. Kontrola zápisu a úkolů z 244. zasedání přTA
Zápis z 244. zasedání přTA z 12. 2. 2015 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto
zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.

2. GAMA PP1 – schválení finálního znění Zadávací dokumentace
Předsednictvo schválilo znění Zadávací dokumentace v předloženém znění. Dále přTA
schválilo předložené přílohy související s 2. veřejnou soutěží programu GAMA, PP1.
3. SME-2e Hodnoticí proces 2.VS GAMA, znění Smlouvy o poskytnutí veřejné podpory
a Všeobecné podmínky – finální kontrola
Předsednictvo se dohodlo na schválení SME-2e Hodnoticí proces 2. veřejné soutěže
programu GAMA.

4. Aktualizace pracovních skupin TA ČR
Předsednictvo schválilo aktualizaci pracovních skupin interních a externích dle
předložených materiálů.

5. Schválení Zadávací dokumentace na nový IS TA ČR
Předsednictvo se dohodlo, že materiál bude ještě předán zpracovateli, aby z něj
připravil finální dokument, který bude následně předsednictvem schválen
prostřednictvím hlasování per rollam.
6. BETA – Rozhodnutí o postupu v projektu TB0200MV026
Předsednictvo souhlasí s navrženým postupem v rámci minitendrů dle rámcové
smlouvy k veřejné zakázce VaV TB0200MV026 „Vývoj software pro popis archiválií na
základě nových Základních pravidel pro zpracování archiválií metodou PCP“
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7. Vypořádání stanoviska RVVI k materiálu „Návrh na změnu Programu veřejných
zakázek pro potřeby státní správy BETA“
Předsednictvo bere na vědomí vypořádání stanoviska RVVI k materiálu týkajícímu se
programu BETA.
8. DELTA 1. VS – znění informativního textu o případném dalším podpoření návrhů
projektů na webové stránky a vyčíslení finančních prostředků pro případnou podporu
projektů pod čarou
Předsednictvo bere na vědomí právní stanovisko k možnému dalšímu podpoření
6 návrhů projektů v rámci 1. veřejné soutěže programu DELTA včetně znění textu ke
zveřejnění na webových stránkách TA ČR k téže věci.
Předsednictvo ukládá KaTA zveřejnit informační text na webových stránkách TA ČR.

9. Dopis místopředsedy vlády ČR na dotaz TA ČR ve věci aplikace zákona č.218/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech ve vazbě na poskytování podpory
Předsednictvo bere na vědomí reakci místopředsedy vlády ČR na dotaz TA ČR ve věci
aplikace zákona č. 218/2000 Sb. ve vazbě na poskytování podpory podle zákona
č. 130/2002 Sb.
10. Různé
Předsednictvo bere na vědomí reakci MD ČR na žádost TA ČR o ustavení pracovní
skupiny TA ČR – MD ČR, kdy ze strany MD ČR bylo uvedeno, že má své koncepční
skupiny, do kterých se může TA ČR zapojit.

Další zasedání:

datum: 26. 2. 2015 v 9:00 h

místo: Kancelář TA ČR, Evropská 37, PRAHA 6, 160 00
Přílohy:

Zapsal:
Kontroloval:

Prezenční listina z 245. zasedání předsednictva TA ČR
Program 245. zasedání přTA
Rottová

Bízková
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