č.j.: TACR/4441/2015

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 255

Datum: 7. 5. 2015

Od–do: 9:00–14:00 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 254. zasedání přTA
Zápis z 254. zasedání přTA z 30. 4. 2015 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto
zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.

2. DELTA 1. VS a EPSILON 1. VS – dodatečné podpoření návrhů projektů
Předsednictvo po zevrubné diskuzi konstatovalo, že k podpoře dalších projektů v rámci
1. veřejných soutěží programů EPSILON a DELTA není dostatek finančních prostředků.
3. Informace o stavu memorand pro potřeby 2. VS programu DELTA
Předsednictvo bere na vědomí informaci o stavu memorand pro potřeby 2. VS
programu DELTA.

4. OMEGA 3. VS – Zadávací dokumentace a dokumenty k vyhlášení VS
Předsednictvo se zabývalo Zadávací dokumentací a souvisejícími dokumenty
k vyhlášení 3. VS programu OMEGA.
5. Úkoly TA ČR z Národního programu reforem ČR 2014 a Národního programu reforem
2015
Předsednictvo bere předložený přehled plnění úkolů TA ČR z NPR 2014 a 2015 na
vědomí.
6. Možnost uzavření memoranda o spolupráci s firmou ALMA CG
Předsednictvo souhlasí s uzavřením memoranda o spolupráci s firmou ALFA CG.

7. Návrh setkání se zástupci sdružení působících v nanotechnologickém průmyslu České
republiky
Předsednictvo souhlasí s realizací setkání se zástupci sdružení působících
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v nanotechnologickém průmyslu České republiky dne 17. 6. 2015 v předložené
variantě, kterého se zúčastní RB a další členové přTA dle jejich časových možností.

8. Spolupráce mezi TA ČR a MZV ČR
Předsednictvo se zabývalo možnostmi spolupráce mezi TA ČR a MZV ČR, konkrétně
návrhem MZV ČR na spolupráci TA ČR s Etiopskou federativní demokratickou
republikou (agentura NISTI).
9. Odstoupení od Smlouvy s příjemcem projektu TA03031186
Předsednictvo souhlasí s odstoupení od Smlouvy o poskytnutí podpory s příjemcem
projektu TA03031186, u kterého byla potvrzena insolvence. TA ČR bude od příjemce
požadovat navrácení podpory v plné výši.
MJ se zdržel hlasování v této záležitosti.

Předsednictvo se dohodlo, že pro další případy, kdy se TA ČR dozví o tom, že je
rozhodnuto o úpadku příjemce bude projekt s okamžitou platností ukončen.

10. Rozhodnutí o námitkách u projektu TE02000011
Předsednictvo odložilo projednání námitek k projektu TE02000011 na příští zasedání.
11. Podklady pro 50. zasedání VR
Předsednictvo se zabývalo podklady pro 50. zasedání VR a vzalo je na vědomí.

12. Pozvánky na akce
Předsednictvo projednalo předložené pozvánky na akce v měsíci květnu 2015.

13. Postup zajištění zahraniční supervize v rámci KA7.3 PCP projektu Zefektivnění TA ČR
Předsednictvo se zabývalo otázkou plánovaného výběrového řízení v projektu
Zefektivnění TA ČR, kdy je potřeba zajistit zahraniční experty a přenos jejich
know-how.

14. Nabídka pozice člena Advisory Boardu projektu PROGRESS-TT prostřednictvím sítě
TAFTIE
Předsednictvo projednalo nabídku na zapojení TA ČR do Advisory Board projektu
PROGRESS-TT.
15. Úkoly vyplývající ze 42. zasedání KR
Předsednictvo bere informace vyplývající ze 42. zasedání KR na vědomí.
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16. BETA – optimalizace systému hodnocení v případě poptávkových řízení
Předsednictvo rozhodlo o nevyhovění stížnosti podané ze strany společnosti
ATEM – Ateliér ekologických modelů, s. r. o., v rámci poptávkového řízení
TB040MZP015.
17. Průběžné hodnocení programu OMEGA
Předsednictvo projednalo předložený podklad k průběžnému hodnocení programu
OMEGA.

18. Informace z jednání pracovní skupiny TA ČR–MŽP ČR
Předsednictvo bere na vědomí informace z jednání pracovní skupiny TA ČR–MŽP ČR,
které se uskutečnilo dne 20. 4. 2015.

19. Informace z jednání za účasti členů předsednictva TA ČR a informace o dalších akcích
MJ informoval o účasti na Kulatém stole k daňovým odpočtům pořádaným TA ČR,
kterého se zúčastnil dne 6. 5. 2015.
PK informoval o účasti na otevření Ústavu polymerních systémů Univerzity Tomáše
Bati dne 29. 4. 2015 a také o své účasti na akci otevření Noemovy archy dne 5. 5.
v Národním muzeu.

RB uvedla, že dne 27. 4. vystoupila na konferenci k ochraně duševního vlastnictví
a licencí pořádané firmou Deloitte.
Předsednictvo bere uvedené informace na vědomí.

20. Vyhodnocení Aktualizace NP VaVaI
Předsednictvo bere na vědomí vyhodnocení Aktualizace Národní politiky VaVaI.

21. Meziresortní připomínkové řízení materiálu v eKLEP – program TRIO
Předsednictvo bere informaci o procesu připomínkování programu TRIO na vědomí.
22. Různé

Dopis předsedy RVVI – stanovisko RVVI ke změnám programů TA ČR
v souvislosti s GBER
Předsednictvo vzalo na vědomí dopis předsedy RVVI týkající se potvrzení
nesouhlasného, avšak pouze doporučujícího stanoviska RVVI ke změnám programů
TA ČR v souvislosti s novým zněním GBER.
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Dopis předsedy RVVI – reakce na dopis TA ČR k dalšímu rozvoji TA ČR
Předsednictvo vzalo na vědomí dopis předsedy RVVI ve věci reakce na dopis TA ČR
k dalšímu rozvoji TA ČR (společný dopis 3 předsedů orgánů TA ČR z února 2015).
Další zasedání:

datum: 14. 5. 2015 v 9:00 h
místo: Kancelář TA ČR, Evropská 37, PRAHA 6, 160 00

Přílohy:

Zapsal:
Kontroloval:

Prezenční listina z 255. zasedání předsednictva TA ČR
Program 255. zasedání přTA
Přehled úkolů z 255. zasedání přTA
Rottová

Bízková
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