č.j.: TACR/6234/2015

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 261

Datum: 26. a 29. 6. 2015

Od–do: 12:00–16:45 h
12:00–14:00 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), Ing. Luděk Knorr (LK), Michaela Orlová (MO)
Hosté: viz prezenční listina

Omluveni: Ing. Pavel Komárek, CSc. (PK), doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo (VK), Drahuše Rottová
(DR) – nepřítomni v obou termínech jednání
Jednání řídil: Ing. Rut Bízková (RB)

1. Kontrola zápisu a úkolů z 260. zasedání přTA
Zápis z 260. zasedání ze dne 18. 6. 2015 a úkoly z něj plynoucí bude projednán na
262. zasedání.

2. Připravované vyhlášení veřejných soutěží a varianty vývoje v souvislosti s finančními
prostředky TA ČR
Předsednictvo projednalo předložený návrh LK k přípravě nových veřejných soutěží
TA ČR zahrnující i vývoj finančních prostředků TA ČR s ohledem na tyto soutěže.
Předsednictvo dále diskutovalo o rozpočtu TA ČR na rok 2016.

3. Rozpracované programy TA ČR
Předsednictvo se zabývalo rozpracovanými programy TA ČR.

4. DELTA 2. VS – zadávací dokumentace
Předsednictvo projednalo Zadávací dokumentaci ke 2. veřejné soutěži programu
DELTA a ostatní dokumenty spojené s vyhlášením veřejné soutěže.
Předsednictvo žádá KaTA, aby ZD dopracovala dle diskuze a předložila ji ke schválení
na 262. zasedání přTA.

5. SME-02g Hodnocení návrhů projektů ve 2. VS programu DELTA
Předsednictvo schválilo SME-02g Směrnici pro hodnocení návrhů projektů ve
2. veřejné soutěži programu DELTA.

Předsednictvo souhlasí s navázáním MET-02 Hodnocení vlastnických struktur na
SME-23 Směrnice pro zajištění zpracování posudků, stanovisek a odborných
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hodnocení.

6. CK1 – Hodnocení pro účely poskytnutí podpory na období řešení projektu od
49. měsíce dále, návrh procesu hodnocení a zadání nové elektronické přihlášky
Předsednictvo se zabývalo předloženým návrhem řešení (elektronické přihlášky).
Předsednictvo schválilo po dohodnutých úpravách proces hodnocení návrhů řešení
a ukládá KaTA o tomto informovat VR na jejím zasedání v září.

7. Žádost o zvýšení celkových uznaných nákladů a s tím související výše podpory
u projektu TA04011000. Rozšíření činnosti a výstupů projektu plánovaných v 2015
a 2016
Předsednictvo schválilo žádost o změnu celkových uznaných nákladů projektu
TA04011000 z důvodů rozšíření činnosti a výstupů projektu.

8. Úkoly TA ČR z materiálů Implementace NPOV, Základní principy přípravy a hodnocení
programů
Předsednictvo vzalo na vědomí předložený přehled úkolů TA ČR z materiálů
Implementace NPOV a Základní principy přípravy a hodnocení programů.
Předsednictvo konstatuje, že TA ČR je připravena plnit úkoly vyplývající ze zmíněných
materiálů.

9. Role Ministerstva kultury v zamezení duplicitního financování projektů TA ČR a NAKI II
Předsednictvo schválilo navázání spolupráce ve věci hodnocení duplicit zástupcem MK.

Předsednictvo ukládá KaTA navázat spolupráci s MK v podobě memoranda s akčním
plánem obsahujícím definici role zástupce MK ve věci identifikace potenciálních
duplicit s projekty TA ČR a NAKI II.

10. Harmonogram PR akcí
Tento bod byl přesunut k projednání na příští zasedání přTA.

11. Příprava semináře/setkání inovačních agentur z Evropy a Asie v rámci Krynického
ekonomického fóra 2015
Předsednictvo bere na vědomí informaci o přípravě semináře/setkání inovačních
agentur z Evropy a Asie v rámci Krynického ekonomického fóra 2015, které se
uskuteční ve dnech 8.–10. 9. 2015 v Polsku.
Předsednictvo schválilo
v předkládaném znění.

podpis

smlouvy

s Institutem

východních

studií
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12. Financování projektů v H2020 v souladu se z. č. 218/2000 Sb.
Předsednictvo se zabývalo závěry ze schůzky s MF ohledně financování projektů
z komunitárního programu Horizont 2020 dle rozpočtových pravidel zákona
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.
Předsednictvo se dohodlo na realizaci přípravy projektu „Implementation of gender
action plans by research funding organisations“ financovaného z Horizontu 2020.

13. BETA – rozhodnutí ve věci veřejných zakázek
Předsednictvo na základě doporučení hodnoticí komise rozhodlo o výběru nabídky
uchazeče EMPLA AG spol. s. r. o., Za Škodovkou 305/5, Hradec Králové, 503 11,
IČ: 25996240, ve veřejné zakázce TB030MZP016 s názvem „Stanovení systému
ochrany zemědělské půdy před biologickým a chemickým znečištěním sedimenty“ jako
nejvhodnější.
Předsednictvo na základě doporučení hodnoticí komise rozhodlo o výběru nabídky
uchazeče ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z. ú., Švabinského 1749/19, 702 00
Ostrava, IČ: 28614950, ve veřejné zakázce TB04MPSV004 s názvem „Výkon sociální
práce z hlediska prevence a řešení situací sociálního vyloučení v rámci veřejné správy,
poskytovatelů sociálních služeb a ostatních organizací.“ jako nejvhodnější.
Předsednictvo na základě doporučení hodnoticí komise rozhodlo o výběru nabídky
uchazeče Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Branišovská 1160/31, 370 05
České Budějovice, IČ: 60077344, ve veřejné zakázce TB020MZP048 s názvem „Revize
recentního rozšíření a stavu nezvěstných druhů červeného seznamu – Coleoptera
(brouci)“ jako vhodné.
Předsednictvo na základě doporučení hodnoticí komise rozhodlo o výběru nabídky
uchazeče Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Branišovská 1160/31, 370 05
České Budějovice, IČ: 60077344, ve veřejné zakázce TB030MZP017 s názvem „Ověření
postupů a příprava metodik k zvýšení efektivity péče o druhově bohaté lesy (Natura
2000 a lesy chráněných územích)” jako vhodné.
Předsednictvo na základě doporučení hodnoticí komise rozhodlo o výběru nabídky
uchazeče Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 2172/15,
708 33 Ostrava-Poruba, IČ: 61989100, ve veřejné zakázce TB040MZP016 s názvem
„Výzkum měrných emisí znečišťujících látek ze spalování tuhých paliv v lokálních
topeništích.“ jako vhodné.
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Předsednictvo rozhodlo o vyloučení uchazeče dle § 60 odst. 1 zákona o veřejných
zakázkách (ZVZ) z veřejné zakázky TB03MPSV004. Vzhledem k tomu, že nabídka
uchazeče byla nabídkou jedinou, zadavatel současně rozhodl o zrušení zadávacího
řízení v souladu s § 84 odst. 1 písm. b) ZVZ.
Předsednictvo pověřuje ředitele KaTA, aby podepsal rozhodnutí o výsledku MT07
a akceptoval smlouvu o podpoře k tomuto minitendru zadávanému v rámci projektu
TB0200MV026 (PCP). O vyhlášení MT07 bylo rozhodnuto na 255. zasedání přTA.
Jednání komise proběhlo dne 24. 6. 2015 a ze dvou návrhů řešení byl komisí vybrán
ten s nižší nabídkovou cenou ve výši 973 440 Kč, jedná se o účastníka rámcové
smlouvy LightComp v. o. s.

14. Spolupráce s AFI, AmCHam a ČIN
Na základě předložené informace přTA ukládá KaTA upravit přiložený dopis týkající se
toho, že se TA ČR již dále nebude podílet na akci Nejlepší spolupráce roku pořádané
těmito organizacemi tak, že se memorandum o spolupráci z r. 2011 vypovídá. Toto
rozhodnutí je v souladu s dlouhodobým záměrem TA ČR podílet se na jiných PR
aktivitách do doby, než bude agentura schopna oceňovat nejlepší projekty, které sama
podpořila. Dále bylo KaTA uloženo jednat o podpisu nového memoranda o spolupráci
s AmCHam a AFI (obdobným způsobem jako je spolupráce s dalšími partnery) pokud
tyto organizace budou o tuto spolupráci mít zájem.
15. Podklady pro 52. zasedání VR
Předsednictvo bere na vědomí Kanceláří TA ČR vypracované podklady pro potřeby
52. zasedání VR.
16. Průběžná informace o programech TA ČR
Předsednictvo bere na vědomí průběžné informace o programech TA ČR.

17. Průběžná informace o čerpání rozpočtu TA ČR
Předsednictvo bere na vědomí průběžné informace o čerpání rozpočtu TA ČR.
18. Průběžná informace o stavu kontrol
Předsednictvo bere na vědomí průběžné informace o stavu kontrol.

19. Pravidelný reporting o projektech TA ČR
Předsednictvo bere na vědomí pravidelný reporting o projektech TA ČR – Rozvoj
TA ČR, Sektorové služby, Zefektivnění TA ČR.
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20. Harmonogram veřejných soutěží v roce 2015
Předsednictvo bere předkládané informace o harmonogramu hodnocení veřejných
soutěží (GAMA 2, OMEGA 3, DELTA 2) a průběžného hodnocení (CK 1) v roce 2015 na
vědomí a v této podobě jej schvaluje.
21. Informace o 5. Zasedání SP RVŠ – přijatá usnesení
Předsednictvo vzalo na vědomí informace z 5 zasedání předsednictva Rady vysokých
škol a přijatých opatřeních RVŠ ze dne 18. 6. 2015.

22. Odstoupení od smlouvy v projektu TA0101088
Předsednictvo bere na vědomí předložené dokumenty k odstoupení od smlouvy
s řešitelem projektu TA0101088.
23. Pozvánka na mezinárodní konferenci Research Societal Impacts – INRA
Předsednictvo se dohodlo, že se zástupce TA ČR nezúčastní mezinárodní konference
s tématem Research Societal Impacts – INRA, která se uskuteční v listopadu t. r.
v Paříži.
24. Poděkování za účast na sněmu HK ČR
Předsednictvo bere na vědomí poděkování prezidenta Hospodářské komory ČR za
účast zástupce TA ČR na XXVII. sněmu HK ČR, který se uskutečnil dne 28. 5. 2015
v Praze.

25. Akce Masarykovy univerzity „GRANTS WEEK“ a reakce na dotaz GA ČR
Předsednictvo projednalo možnou účast na akci pořádané Masarykovou univerzitou
s názvem „GRANTS WEEK“, která se uskuteční na přelomu září a října t. r. s tím, že
TA ČR byla v této věci oslovena GA ČR s žádostí o informace k účasti TA ČR na této akci.
Předsednictvo se dohodlo, že se připravované akce zúčastní zástupce KaTA (jako
odpovědná osoba byl určen ředitel Sekce II.).

26. Kulatý stůl 10. 9. od 14 h Informatika pro moderní energetiku
Předsednictvo se zabývalo pozvánkou ze strany Ústavu informatiky, v. v. i., ve věci
nabídky účasti na diskusi u kulatého stolu „Informatika pro moderní energetiku“, který
je organizován v rámci programu Strategie AV21 „Účinná přeměna a skladování
energie“ AV ČR.
Předsednictvo se dohodlo, že bude osloven předseda VR s nabídkou na účast na této
akci.

Další zasedání:

datum: 2. 7. 2015 v 13:00 h
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Přílohy:

Zapsal:
Kontroloval:

místo: Kancelář TA ČR, Evropská 37, PRAHA 6, 160 00
Prezenční listina z 261. zasedání předsednictva TA ČR
Program 261. zasedání přTA
Orlová

Bízková
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