č.j.: TACR/94815-1/2015

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 266

Datum: 6. 8. 2015

Od–do: 9:45–14:00 h

Místo: Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6
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 265. zasedání přTA
Zápis z 265. zasedání přTA z 30. 7. 2015 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto
zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.

2. Poptávkové řízení s názvem Poradenství a realizace souvisejících opatření spojených s
česko-čínskou výzvou v programu DELTA
Předsednictvo se zabývalo návrhem Zadávací dokumentace k poptávkovému řízení
s názvem „Poradenství a realizace souvisejících opatření spojených s česko-čínskou
výzvou v programu DELTA“.
3. Směrnice ve vztahu ke kontrolní radě TA ČR a otázky ohledně řešení stížností
Předsednictvo projednalo předložený podklad pro KR týkající se úpravy SME-08
upravující záležitosti stížností a zrušení SME-09 Směrnice upravující účast členů KR na
jednáních hodnoticích orgánů TA ČR.
Předsednictvo souhlasí se zněním předloženého materiálu a jeho příloh a žádá KaTA
o předání tohoto podkladu KR.

4. Doporučení a stanoviska ze 44. zasedání kontrolní rady TA ČR a související dokumenty
Předsednictvo se zabývalo Doporučeními a stanovisky KR z jejího 44. zasedání
a zpracovanou informací o programech TA ČR za 1. pololetí roku 2015 pro potřeby
zpracování Informace o činnosti Technologické agentury České republiky včetně
informace o jednotlivých veřejných soutěžích ve výzkumu, vývoji a inovacích za
1. pololetí 2015.

Předsednictvo bere na vědomí Doporučení a stanoviska ze 44. zasedání KR a pověřuje
KaTA ve spolupráci s RB zpracováním odpovědi a předáním požadovaných dokumentů
KR.
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5. BETA – návrh na zařazení mimořádné výzkumné potřeby MPSV
Předsednictvo schválilo navrženou mimořádnou výzkumnou potřebu MPSV.

6. BETA – rozhodnutí o výběru vhodné nabídky TB94TACR002 a TB0300MD012

TB94TACR002
Předsednictvo na základě doporučení hodnoticí komise rozhodlo o výběru nabídky
uchazeče Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Vlašská 355/9, 118 00 Praha 1,
IČ: 68378114, ve veřejné zakázce TB94TACR002 s názvem „Historický kontext
aplikovaného výzkumu v ČR v letech 1968 až 2009 jako východisko pro optimalizaci
podpory výzkumu z veřejných zdrojů “ jako vhodné.
S vybraným řešitelem projektu bude před zahájením řešení dohodnut obsah, zejména
s ohledem na výběr konkrétních narátorů.

TB0300MD012
Předsednictvo odložilo rozhodnutí ve věci výběru vhodné nabídky v rámci projektu
TB0300MD012.
Jednání a rozhodnutí o projektu se nezúčastnil MJ z důvodu zamezení střetu zájmů.

7. Uspořádání seminářů v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu 2015
a Dne TA ČR
Předsednictvo se zabývalo přípravou semináře TA ČR na MSV 2015 v Brně
a uspořádáním Dne TA ČR.
Předsednictvo souhlasí s tím, že v rámci MSV 2015 se dne 15. 9. uskuteční seminář
TA ČR. Harmonogram a organizace tohoto semináře bude ještě diskutován v rámci
pracovní skupiny PR.

Předsednictvo bere na vědomí, že dne 22. 10. se uskuteční Den TA ČR, v rámci něhož se
uskuteční i konference, která bude zaměřena na témata: Příští výrobní revoluce
Industry 4.0, Společensko-vědní výzkum, kulturní a kreativní odvětví a Gender
problematika.
Organizace obou těchto aktivit zajišťují pracovníci KaTA – převážně ti, kteří jsou
odpovědni za oblast PR.

8. Návrh stáže zaměstnance KIAT v TA ČR
Předsednictvo se zabývalo návrhem umožnění stáže zaměstnanci KIAT v TA ČR.
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Jako odpovídající osoba za případné zajištění a realizaci této stáže v TA ČR byl pověřen
VK.

9. Účast TA ČR v projektu H2020 s názvem IndustRRI
Předsednictvo se zabývalo návrhem účasti TA ČR v projektu IndustRRI, týkajícího se
problematiky odpovědného a inovací, hrazeného z Horizontu 2020. Tento projekt
navazuje na projekt ResAgora.
Předsednictvo se po diskuzi dohodlo, že se pokusí oslovit některá centra v rámci
programu CK, případně některého z příjemců projektů v programu OMEGA, kteří by se
na projektu mohli podílet. S ohledem na již velmi vytížené personální kapacity KaTA se
zřejmě TA ČR nebude schopna sama na projektu podílet a stát se lídrem jednoho
z pracovních balíčků, jak navrhuje hlavní organizátor.

Předsednictvo předběžně souhlasí se zapojením do projektu s tím, že MJ a VK připraví
potřebné podklady pro tento projekt. Projektu bude poskytnuto i logo TA ČR.

10. Pravidelný reporting o projektech TA ČR
Předsednictvo bere na vědomí pravidelný reporting o projektech TA ČR – Rozvoj
TA ČR, Sektorové služby a Zefektivnění TA ČR.

Předsednictvo se dohodlo na uskutečnění půldenního jednání, kde budou
prezentovány jednotlivé projekty, jejich závěry, přínosy a poučení a další využití jejich
výsledků v činnosti TA ČR. Předsednictvo žádá o stanovení termínu buď to na 20. 8.
anebo na 27. 8. 2015.

11. Přehled registrovaných domén TA ČR
Předsednictvo vzalo na vědomí předložený přehled registrovaných domén TA ČR.

12. Prezentace na semináře pro 2. veřejnou soutěž programu DELTA
Předsednictvo bere na vědomí obsah prezentace pro semináře ke 2. veřejné soutěži
programu DELTA. Seminářů se za přTA zúčastní VK.

13. Různé
Předsednictvo pověřilo KaTA, aby ve spolupráci s VK projednala v co nejkratší době
podpis Memoranda o spolupráci s japonskou agenturou NEDO.
Předsednictvo bere informace na vědomí.

Další zasedání:

datum: 13. 8. 2015 v 9:30 h
místo: Kancelář TA ČR, Evropská 37, PRAHA 6, 160 00
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Přílohy:

Zapsal:
Kontroloval:

Prezenční listina z 266. zasedání předsednictva TA ČR
Program 266. zasedání přTA
Rottová

Bízková
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