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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 260

Datum: 18. 6. 2015

Od–do: 13:30–16:30 h

Místo: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., Pod Mikulí 280, Nový Knín
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 259. zasedání přTA
Zápis z 259. zasedání přTA z 12. 6. 2015 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto
zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.
2. Změny v projektech – doporučení Oddělení realizace projektů

TE01020168
Předsednictvo schválilo žádost u projektu TE01020168 v plném rozsahu a to,
● odstoupení dalšího účastníka a s tím spojenou změnu činností a rozpočtu
dalšího účastníka;
● odstoupení dalšího účastníka a zapojení nového dalšího účastníka, který
převezme aktivity a závazky odstupujícího účastníka.

3. Námitky proti odstoupení od Smlouvy o poskytnutí podpory projektu TA03031186
Předsednictvo se zabývalo námitkami ze strany příjemce projektu TA03031186
podané proti odstoupení od Smlouvy o poskytnutí účelové podpory tohoto projektu.

4. Změna dalšího účastníka projektu TH01020276 před podpisem Smlouvy
Předsednictvo schválilo žádost o změnu dalšího účastníka projektu TH01020276 před
podpisem Smlouvy o poskytnutí účelové podpory a s tím související posun doby řešení
projektu, změnu termínu dosažení/implementace výsledků a změnu rozpočtu projektu.

5. Poptávkové řízení s názvem Eliminace rizik a realizace souvisejících opatření
spojených s česko-čínskou výzvou v programu DELTA
Předsednictvo se zabývalo otázkou zajištění poradenských a právních služeb pro
potřeby 2. veřejné soutěže programu DELTA, a to s ohledem na eliminaci rizik
a realizaci souvisejících opatření spojených s česko-čínskou výzvou.
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6. Možnost uzavření memoranda o spolupráci s KIC InnoEnergy
V návaznosti na požadované vyjasnění některých záležitostí v souvislosti s možností
uzavření memoranda o spolupráci s KIC InnoEnergy vyplývající z 251. zasedání přTA,
bylo přTA předloženo vypořádání požadavků k této záležitosti.

7. Iniciace projektu „Implementation of gender action plans by research funding
organisations“
Předsednictvo se zabývalo předloženou iniciací projektu „Implementation of gender
action plans by research funding organisations“.
8. Kontrola a vypořádání úkolů z jednání předsednictev
Předsednictvo se zabývalo kontrolou a vypořádáním úkolů z jednání předsednictev.

9. Konference „Manufuture 2015 – Strategic investments in European manufacturing
to rise to global challenges”
Předsednictvo bere na vědomí informace o plánované konferenci „Manufuture 2015
– Strategic investments in European manufacturing to rise to global challenges”,
kterou pořádaná EK v Lucembursku v termínu 23. a 24. 11. 2015.
10. Různé

Informace z přTA a KaTA pro potřeby 43. zasedání KR
Předsednictvo bere na vědomí podklad zpracovaný pro potřeby 43. zasedání KR, který
byl KR předán dne 17. 6.

VK předal přTA zprávu z účasti na BROKERAGE EVENT HORIZON 2020; Research,
Development and Innovation, které se zúčastnil dne 11. 6. Kompletní materiály
z jednání jsou k dispozici u paní předsedkyně a VK.
Dožádání informací ke kontrole projektů v programu ALFA
Předsednictvu byl předložen návrh odpovědi EK k požadavku na poskytnutí informací
ke kontrole projektů v rámci programu ALFA.
VK informoval o účasti na summit ministrů zdravotnictví zemí střední a východní
Evropy a Číny, který se uskutečnil v Praze ve dnech 15.–18. 6.
MB informoval o jednání se zástupkyní Taipei economic and cultural office in Taiwan,
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se kterou se sešel dne 15. 6. v sídle TA ČR. Ze strany paní zástupkyně bylo uvedeno, že
Taiwan potvrdí kredibilitu partnerů z jejich strany a předají TA ČR své priority
přihlášek.
RB podala krátkou informaci z Kulatého stolu k nanotechnologiím a podpisu
memoranda o spolupráci s Asociací nanotechnologického průmyslu České republiky,
které se uskutečnili dne 17. 6.
Předsednictvo bylo informováno, že dne 25. 6. se od 15:30 h uskuteční jednání se
zástupci projektu IPN Metodika.
Předsednictvo vzalo informace na vědomí.
Další zasedání:

datum: 26. 6. 2015 v 12:00 h
místo: Kancelář TA ČR, Evropská 37, PRAHA 6, 160 00

Přílohy:

Zapsal:
Kontroloval:

Prezenční listina z 260. zasedání předsednictva TA ČR
Program 260. zasedání přTA
Rottová

Bízková
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