č.j.: TACR/3359/2015

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 250

Datum: 26. 3. 2015

Od–do: 9:30–14:30 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 249. zasedání přTA
Zápis z 249. zasedání přTA z 19. 3. 2015 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto
zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.

2. OMEGA3 – hodnocení ekonomického zdraví a vlastnické struktury uchazeče
Předsednictvo se zabývalo návrhem hodnocení ekonomického zdraví a vlastnické
struktury uchazeče pro potřeby 3. veřejné soutěže programu OMEGA a na případné
další veřejné soutěže.
3. Přiřazení pověřeného konzultanta pro projekt TE01020229
Předsednictvo schválilo přiřazení pověřeného konzultanta k centru kompetence
TE01020229 – Centrum digitální optiky.

4. Přehled o oborech CEP hodnotitelů v programech TA ČR a záležitosti Kolegií odborníků
a Rad programů
Předsednictvu byl předložen přehled o oborech CEP hodnotitelů v programech TA ČR,
který vzalo na vědomí.
Dále se přTA zabývalo záležitostmi souvisejícími s členstvím v hodnoticích orgánech
TA ČR (EHK a RP), a to u programů DELTA, OMEGA a CK.

5. Spolupráce s AVO – jednání 9. 3. 2015 a Akční plán 2015
Předsednictvo bere na vědomí informaci o uskutečněném jednání s AVO dne 9. 3. 2015
a schvaluje text Akčního plánu spolupráce mezi TA ČR a AVO na rok 2015.
6. Spolupráce s MŽP a návrh témat pro první jednání pracovní skupiny
Předsednictvo bere na vědomí informaci o kladném vyjádření MŽP ČR ke spolupráci
s TA ČR.
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7. Návrh k organizaci jednání s resorty a partnery o programech TA ČR na přelomu
dubna/května 2015
Předsednictvo projednalo otázku organizace jednání s resorty a partnery o programech
TA ČR.
8. Zrušení směrnice č. 2/2012 pro nakládání s údaji v TA ČR
Předsednictvo schválilo zrušení směrnice č. 2/2012 pro nakládání s údaji v TA ČR.

9. Návrh na uzavření Memoranda o spolupráci s Asociací inovativního farmaceutického
průmyslu (AIFP) v oblasti propagace akcí iniciativy IMI
Předsednictvo souhlasí s uzavřením Memoranda o spolupráci (typu B) s AIFP v oblasti
propagací akcí iniciativy IMI.
10. Výstupy projektu Rozvoj TA ČR
Předsednictvu byly předloženy výstupy projektu Rozvoj TA ČR, a to na základě jednání
Řídícího výboru projektu.

Předsednictvo schválilo výstup projektu Rozvoj TA ČR „Metodika řízení interních
projektů“.

Předsednictvo dále vzalo na vědomí výstup projektu „Dílčí strategie vzdělávání
a rozvoje lidských zdrojů“.

11. BETA – rozhodnutí o zařazení mimořádných výzkumných potřeb zaslaných MZV
Předsednictvo rozhodlo o schválení předložených mimořádných výzkumných potřeb
MZV.

12. Ověření hlasování per rollam ve věci stížnosti příjemce projektu TH01011190
Předsednictvo ověřilo hlasování per rollam ve věci zamítnutí stížnosti příjemce
projektu TH01011190.
13. Jednání Řídícího výboru projektu Zefektivnění TA ČR
Předsednictvo v rámci svého zasedání přivítalo na jednání zástupce projektu
Zefektivnění TA ČR a v rámci tohoto se uskutečnilo jednání Řídícího výboru tohoto
projektu, kde byl přTA prezentován současný stav projektu.
14. Vypořádání dotazů v aplikaci Helpdesk
Předsednictvo vzalo na vědomí vypořádání dotazů v aplikaci Helpdesk.

15. Report – změnová řízení dle SME – 07 za období únor 2015
Předsednictvo vzalo na vědomí report změnových řízení za období únor 2015.
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16. Stanovisko MŠMT ke kontrolním závěrům NKÚ
Předsednictvo bere na vědomí informaci KaTA ke stanovisku MŠMT ke kontrolním
závěrům NKÚ.
17. Přehled úkolů z usnesení vlády a stav jejich plnění
Předsednictvo se zabývalo přehledem úkolů z usnesení vlády a stavem jejich plnění.
18. Průběžná informace o čerpání rozpočtu TA ČR
Předsednictvo vzalo na vědomí průběžnou informaci o čerpání rozpočtu TA ČR.

19. Různé
RB informovala přTA o tom, že TA ČR vydává svůj Newsletter a že M. Podařil
(pracovník projektu Zefektivnění TA ČR) bude koordinovat všechny PR aktivity
v TA ČR. Zároveň bylo domluveno, že M. Podařil se zúčastní dle potřeby části každého
zasedání přTA (v předem určenou dobu), aby mu byly sděleny zásadní záležitosti
k propagaci.
PK informoval, že se dne 25. 3. 2015 zúčastnil zasedání Rady pro komercializaci VUT
Brno.

Dále PK informoval o své účasti na jednání k finančním nástrojům OP PIK dne 20. 3.
2015.
Předsednictvo vzalo informace na vědomí.

Další zasedání:

datum: 2. 4. 2015 v 9:00 h
místo: Kancelář TA ČR, Evropská 37, PRAHA 6, 160 00

Přílohy:

Zapsal:
Kontroloval:

Prezenční listina z 250. zasedání předsednictva TA ČR
Program 250. zasedání přTA
Přehled úkolů z 250. zasedání přTA
Rottová

Bízková

3

