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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 269

Datum: 27. 8. 2015

Od–do: 10:30–18:00 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), Drahuše Rottová (DR), Ing. Luděk Knorr (LK)
Hosté: viz prezenční listina

Omluveni: doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo (VK), Ing. Pavel Komárek, CSc. (PK)
Jednání řídil: Ing. Rut Bízková (RB)

1. Kontrola zápisů a úkolů z 267. a 268. zasedání přTA
Zápisy z 267. a 268. zasedání přTA z 13. a 20. 8. 2015 byly schváleny. Úkoly vyplývající
z těchto zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.

2. Příprava nových projektů TA ČR
Předsednictvo se dohodlo, že se k této problematice sejde se zástupci KaTA mimo
jednání přTA, a to dne 2. 9. 2015.
3. Změny v projektech – doporučení Oddělení realizace projektů

TA04030824
Předsednictvo schválilo navýšení celkových uznaných nákladů projektu TA04030824
a s tím související navýšení podpory projektu.

TH01031379
Příjemce projektu podal námitku k výsledku změnového řízení, které vzešlo
z rozhodnutí přTA na svém 265. zasedání. Příjemci byla zaslána Dohoda o ukončení
platnosti Smlouvy o poskytnutí podpory projektu s podmínkami navrácení celé
poskytnuté dotace, zaplacení smluvní pokuty dle Všeobecných podmínek Smlouvy
TA ČR a vrácení úroků z poskytnuté dotace.

Předsednictvo po projednání rozhodlo, že námitku příjemce projektu TH01031279
zamítá a správnost předchozího postupu poskytovatele se potvrzuje.

4. Ukončení projektů na základě Závěrečných oponentních řízení
Předsednictvo schválilo ukončení předložených projektů z programu ALFA na základě
Závěrečných oponentních řízení.
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5. Upřesnění parametrů 2. veřejné soutěže programu EPSILON
Předsednictvo diskutovalo o upřesnění parametrů pro 2. veřejnou soutěž programu
EPSILON v návaznosti na jednání 267. zasedání přTA, kde byla řešena modifikace
programu EPSILON v návaznosti na program TRIO.

6. Úkoly TA ČR z Akčního plánu na podporu zvyšování soběstačnosti České republiky
v surovinových zdrojích substitucí primárních zdrojů druhotnými surovinami a ze
Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky
Předsednictvo se zabývalo úkoly TA ČR z dalších 2 koncepčních materiálů schválených
vládou, a to Akčním plánem na podporu zvyšování soběstačnosti České republiky
v surovinových zdrojích substitucí primárních zdrojů druhotnými surovinami
a Strategií mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky.
7. Možnost uzavření mnohostranného memoranda k aktivitám podpory exportu výsledků
VaVaI
Předsednictvo se zabývalo možností uzavření mnohostranného memoranda
s institucemi zapojenými do pracovní skupiny podpory exportu výsledků VaV (součást
projektu Zefektivnění činnosti TA ČR).
Předsednictvo souhlasí s uzavřením mnohostranného memoranda a pověřuje KaTA,
aby projednala znění memoranda se zúčastněnými institucemi, zastoupenými
v pracovní skupině podpory exportu výsledků VaV a zajistila podepsání memoranda na
MSV v Brně.

8. Stav interních a externích pracovních skupin TA ČR a návrhy na jejich aktualizaci
Předsednictvo projednalo stav interních a externích pracovních skupin, kterých se
účastní zástupci TA ČR. Pracovní skupiny byly zrevidovány a v tomto dohodnutém
znění bude předložen podklad na 53. zasedání VR s žádostí o vyjádření k zapojení VR
do těchto pracovních skupin.

9. Schválení změny Organizačního řádu TA ČR
Předsednictvo schválilo RAD-04 Organizační řád TA ČR – verze 3 jako obecně platný
dokument i s předloženým schématem organizace.
10. Zajištění certifikace metodik v rámci TA ČR
Předsednictvo se zabývalo předloženým podkladem, který se týká potřeby certifikace
výsledků projektů, které vznikly na základně výzkumné potřeby zadané TA ČR do
programu BETA.

Předsednictvo ukládá KaTA vytvořit postup pro certifikaci metodik vzniklých
z podnětu TA ČR v rámci programu BETA (jako součást projektu Rozvoj TA ČR)
a zapracovat do vnitřních předpisů TA ČR. Tento obecný postup v rámci TA ČR by měl
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být připraven v souvislosti s rozbíhajícím se projektem TB94TACR002.

11. Připomínky k materiálu IPN Metodika
Předsednictvo schválilo předložené připomínky k Návrhu obecných zásad hodnocení
programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací projektu IPN Metodika.

MJ informoval, že dne 29. 9. 2015 se zúčastní semináře k hodnocení účelové podpory
projektu IPN Metodika.
Předsednictvo bere informaci na vědomí.

12. Průběžná informace o programech TA ČR
Předsednictvo vzalo na vědomí průběžnou informaci o programech TA ČR za období
červenec 2015.

13. Průběžná informace o čerpání rozpočtu TA ČR
Předsednictvo vzalo na vědomí informace o čerpání rozpočtu TA ČR za období
červenec 2015.
14. Průběžná informace o stavu kontrol
Předsednictvo vzalo na vědomí průběžnou informaci o stavu kontrol.

15. Průběžná informace o IS TA ČR
LK informoval přTA, že dne 21. 8. se uskutečnil seminář pro uchazeče k vyhlášené
veřejné soutěži na nový Informační systém TA ČR. Termín pro podání nabídek je
stanoven na 21. 9.
Předsednictvo vzalo informace na vědomí.

16. Informace o dokončení návrhu PCP metodiky
Předsednictvo bylo informováno o dokončení návrhu PCP metodiky, který vzniká
v rámci projektu Zefektivnění TA ČR, KA 7.3 pilotního projektu PCP. Tento podklad je
překládán přTA ke komentářům a připomínkám, aby mohl být schválen na dalším
jednání přTA.
Předsednictvo bere informace na vědomí.

17. Podklady pro 53. zasedání VR
Předsednictvo se zabývalo podklady pro 53. zasedání VR.

18. Informace z neformálního jednání se zástupci MPO
Předsednictvo bere na vědomí informace z neformálního jednání se zástupci MPO,
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které se uskutečnilo za účasti MB a K. Veselíkové dne 19. 8. 2015.

19. Přehled PR aktivit TA ČR
Na základě úkolu z 266. zasedání se přTA zabývalo přehledem aktivit určených
k informování veřejnosti o podpoře aplikovaného VaV a roli TA ČR („aktivity PR“).
Aktivity PR vycházejí ze Strategie rozvoje TA ČR a z motta TA ČR „Výzkum užitečný pro
společnost“, byly stanoveny osoby odpovědné za jednotlivé dílčí činnosti.

20. Schválení návrhu programu na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA výzkumnou
radou TA ČR
Předsednictvo projednalo návrh programu ZÉTA. Návrh programu byl předložen
k hlasování per rollam výzkumné radě, která vyjádřila souhlas s jeho předložením
RVVI.

Předsednictvo schválilo návrh programu ZÉTA a pověřilo KaTA předáním tohoto
podkladu RVVI.

21. Různé

Spisová služba a dokumenty na Google Disku a jejich uchovávání
Předsednictvo bylo informováno, že nový systém elektronické spisové služby je nyní již
v provozu a probíhají intenzivní školení všech zaměstnanců TA ČR.

Předsednictvo dále diskutovalo o množství a uchovávání dokumentů v rámci aplikace
Google Disk.
Předsednictvo se dohodlo, že tuto záležitost bude potřeba ještě dále diskutovat.
K tomuto účelu bude potřeba vytvořit informaci o navrhovaných možnostech řešení.

Dopis adresovaný RVVI ve věci navýšení funkčních míst TA ČR, odpověď mpř.
Bělobrádka a dopis NM Markse s žádostí o informaci o počtu pracovníků TA ČR
pro vyhodnocení NP VaVaI
TA ČR obdržela z úřadu vlády dva dopisy – reakci mpř. Bělobrádka k žádosti TA ČR
o podporu ve věci navýšení funkčních míst TA ČR a dopis NM Markse s žádostí
o podklad pro vyhodnocení NP VaV – počet pracovníků a spolupracovníků TA ČR.
Předsednictvo žádá KaTA o úpravu návrhu odpovědi na dopis NM Markse a zároveň
o reakci na dopis mpř. Bělobrádka.
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EU JPI Climate: Workshop on dissemination and engagement with non-member
countries: Vienna (21 October 2015) or Venice (5 November 2015)
Předsednictvo se dohodlo, že workshopu Joint Programme Initiative Connecting
Climate Knowledge for Europe on dissemination and engagement with non-member
countries ve Vídni v termínu 21. 10. 2015 se zúčastní MJ – odpověď s nahlášením
účastníka zajistí RB. V případě potřeby bude určena další osoba z TA ČR, která by se
účastnila dalšího workshopu na obdobné téma, který se uskuteční v Benátkách dne
5. 11. 2015.
Předsednictvo se zabývalo nadcházejícím akcemi:
● dne 1. 9. se na TA ČR uskuteční návštěva pracovníků Fraunhoferova institutu
v Lipsku – autorů studie ke KA2 projektu Zefektivnění TA ČR;
● 4. 9. se uskuteční setkání zaměstnanců TA ČR s vedením TA ČR;
● 9. 9. se na Svazu průmyslu a dopravy ČR uskuteční setkání týmu VaV – za TA ČR
se zúčastní MJ a LK;
● 25. 9. se na TA ČR uskuteční jednání s ministrem MPO p. Mládkem;
● dne 17. 9. se energetické konference HSR Most v Ústí nad Labem zúčastní RB
místo PK.
RB informovala přTA, že se setkala se zástupci organizace Meet2grow, z. s. a na tomto
setkání bylo dohodnuto, že se prozatím žádné memorandum podepisovat nebude,
zástupci organizace se ohlásí na TA ČR na začátku příštího roku.
Předsednictvo vzalo informaci na vědomí.

Dohoda o spolupráci s Addis Ababa University
Předsednictvo se zabývalo možností podpisu dohody o spolupráci s Addis Ababa
University.

Předsednictvo schválilo podpis této dohody – typ C a pověřilo KaTA zajištěním
podpisu Letter of Intent a organizací souvisejících aktivit.

Program semináře TA ČR na MSV 2015 v Brně
Předsednictvo diskutovalo program připravovaného semináře TA ČR na MSV 2015
v Brně, který se uskuteční dne 15. 9. 2015.
Předsednictvo se zabývalo nominací osob pro potřeby projektu TA ČR týkajícího se

5

č.j.: TACR/94815-4/2015

orální historie a společně nominovalo několik osob, které by byly pro spolupráci na
projektu přínosem.
Návrh nového programu BETA (BETA2)
Předsednictvo se zabývalo upřesněním některých záležitostí souvisejících s přípravou
nového programu BETA (BETA 2).
MB uvedl, že dne 31. 8. se uskuteční jednání s resorty k návrhu nového programu
BETA. Následně pak bude podklad předán k projednání VR.

Další zasedání:

datum: 3. 9. 2015 v 9:30 h

místo: Kancelář TA ČR, Evropská 37, PRAHA 6, 160 00
Přílohy:

Zapsal:
Kontroloval:

Prezenční listina z 269. zasedání předsednictva TA ČR
Program 269. zasedání přTA
Rottová

Bízková
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