Zápis z 276. zasedání předsednictva TA ČR
Číslo jednací
Datum a čas:
Místo konání:
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:
Jednání řídil:

TACR/94815-11/2015

12. 11. 2015, 9:00–12:30 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

RNDr. Martin Bunček, Ph.D. (MB), doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo (VK), Ing. Pavel
Komárek, CSc. (PK)
Drahuše Rottová (DR), Ing. Luděk Knorr (LK), Ing. Radim Klimeš (RK)
Ing. Rut Bízková (RB), Ing. Miroslav Janeček, CSc. (MJ)
RNDr. Martin Bunček, Ph.D. (MB)

1. Kontrola zápisu a úkolů z 275. zasedání přTA

Zápis z 275. zasedání přTA z 3. 11. 2015 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto zasedání
jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.

2. Změny v projektech – doporučení Oddělení realizace projektů
TA04031603

Příjemce žádá o navýšení celkově uznaných nákladů a s ním související navýšení podpory
projektu.
KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení změny.

Předsednictvo požaduje v návaznosti na dřívější doporučení Rady programu uspořádání
mimořádného oponentního řízení u tohoto projektu. Závěry z tohoto řízení budou následně
předány a projednány na zasedání přTA (1).
O1: KaTA

KT: 30. 11. 2015

Předsednictvo zároveň očekává od KaTA předložení přehledu, kolika příjemcům již byla
navýšena podpora v souvislosti s řešenými žádostmi, což bylo zadáno KaTA jako úkol na
275. zasedání.
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Předsednictvo žádá KaTA, aby do průběžné informace o programech TA ČR zahrnula
i informace o žádostech o změny (2).
O2: KaTA

3. Ukončení projektů na základě Závěrečných oponentních řízení

T: 15. 12. 2015

Předsednictvo s ohledem na zjištěné nesrovnalosti v podkladech žádá KaTA o jejich
přepracování, a to na základě připomínek vzešlých z jednání a předložení materiálu na 277.
zasedání. Jedná se zejména o rozdělení do skupin podle toho, zda byly splněny veškeré
podmínky (tedy Komise konstatuje splnění cíle projektu a současně jsou dodány veškeré
plánované a schválené výstupy), zda byly splněny podmínky (tedy Komise konstatuje splnění
cíle projektu, ale čeká se na dodání všech plánovaných výstupů z formálních důvodů)
a projekty s ukončeným financováním (tedy projekty, kde nejsou dodány veškeré výstupy).
O: KaTA

4. BETA – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky TB040MPO010

T: 16. 11. 2015

Předsednictvo na základě doporučení hodnoticí komise rozhodlo o výběru nabídky uchazeče
Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno, IČ: 621 56 489 ve veřejné
zakázce malého rozsahu TB040MPO010 s názvem „Limity pro investice v České republice“
jako nejvhodnější.

5. BETA – rozhodnutí o zařazení mimořádných VP zaslaných MD

Předsednictvo rozhodlo o realizaci dvou mimořádných výzkumných potřeb MD a žádá KaTA
o prověření možnosti realizace VP v rámci existujících projektů programů TA ČR.
O: KaTA

KT: 24. 11. 2015

6. Vyhlášení minitendru č. 12 v rámci projektu TB0200MV026 – pilotní projekt PCP

Předsednictvo rozhodlo o vyhlášení MT12 (jehož předmětem je tvorba uživatelského
rozhraní pro software ELZA na základě výsledků MT08-funkční jádro SW na základě
výsledku MT10-návrh uživatelského rozhraní) v předkládané podobě a termínu a zmocňuje
ředitele KaTA k jeho vyhlášení i podpisu smlouvy o podpoře.

7. TB0200MV026 – pověření k rozhodnutím o uzavření dílčí smlouvy v rámcové smlouvě

Předsednictvo souhlasí, aby mohl být ředitel KaTA předsedkyní TA ČR pověřen k podpisu
realizačních smluv k jednotlivým minitendrům vyhlášeným v rámci uzavřené rámcové
smlouvy k projektu TB0200MV026 s názvem „Vývoj software pro popis archiválií na základě
Základních pravidel pro zpracování archiválií metodou PCP“ (pilotní projekt PCP).
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8. Dílčí strategie mezinárodní spolupráce a Akční plán spolupráce agentur Visegrádské čtyřky

Předsednictvo schválilo Dílčí strategii mezinárodní spolupráce a Akční plán spolupráce
agentur Visegrádské čtyřky.

9. Pozvánky na akce

Předsednictvo se zabývalo předloženými pozvánkami na akce.
Předsednictvo se dohodlo, že:
•

•

schůze Rozpočtového výboru k projednávání rozpočtu kapitoly TA ČR se dne 18. 11.
zúčastní RB;

19. schůze VVVKMT se dne 3. 12. na projednávání školského zákona zástupce TA ČR
nezúčastní.

10. SME‐23 Zpracování podkladů, posudků a odborných hodnocení – verze 4

Předsednictvo projednalo předložené podklady ke SME-23 Směrnici pro zpracování
podkladů, posudků a odborných hodnocení – verze 4, u které došlo ke změně v souvislosti s:
•

•
•
•

implementací sektorových specialistů do této směrnice,
sjednocením postupů pro všechny druhy hodnotitelů;

zjednodušením předávání posudků, stanovisek, podkladů a odborných hodnocení;
použitím služeb poskytovatelů identit eduID a mojeID.

Předsednictvo schvaluje SME-23 Směrnici pro zpracování podkladů, posudků a odborných
hodnocení. V případě potřeby se mohou členové přTA ke Směrnici vyjádřit do 16. 11. a jejich
připomínky budou zapracovány. Pokud budou v důsledku připomínek dokumenty upraveny,
budou se zpracovanými úpravami předloženy pro informaci na 277. zasedání.

11. Jednání k informačním aktivitám TA ČR

Na tomto jednání bylo ze strany pí Drábkové, odpovědné za PR oblast, uvedeno, že
v současné době se připravují brožury, které rekapitulují účast TA ČR na MSV 2015 v Brně
a Ceny TA ČR.

Dále se v rámci PR aktivit KaTA zabývá výstupy projektu Zefektivnění TA ČR. Zpracovávají se
různé články o výstupech projektu, které budou uveřejněny v Newsletteru TA ČR.
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Předsednictvo žádá pracovníky PR a KaTA, aby svou činnost zaměřila převážně na propagaci
výsledků projektu Zefektivnění TA ČR.

12. Stav přípravy nových projektů TA ČR

Předsednictvo se zabývalo stavem přípravy nových projektů TA ČR z operačních programů.

Nyní KaTA intenzivně pracuje na 2 projektech, které by měly být, co nejdříve podány. Tyto
projekty jsou zaměřeny:
•

•

na pokračování klíčové aktivity č. 3 projektu Zefektivnění TA ČR – Nastavení
a založení analytických služeb v rámci TA ČR; a
poradenské centrum.

Předsednictvo se dohodlo, že do konce listopadu TA ČR podá alespoň jeden z těchto projektů
s tím, že TA ČR podstoupí neformální konzultaci u řídícího orgánu před podáním projektů.

13. Informace o finálních výstupech projektu Zefektivnění činnosti TA ČR v oblasti podpory
VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI
Předsednictvu byly předloženy 2 výstupy projektu Zefektivnění TA ČR:
•

•

Metodika pro nový management externích expertů v rámci TA ČR (KA 4)
Metodika poradenství v oblasti daňové správy (KA 6)

Bylo dohodnuto, že dne 23. 11. se uskuteční jednání přTA a zástupců projektu Zefektivnění
TA ČR k projednání výstupů tohoto projektu. Předsednictvu budou tedy
předloženy/zpřístupněny další výstupy projektu před tímto jednáním.
Předsednictvo se domluvilo, že jednotlivé výstupy budou přiděleny členům přTA s tím, že
členové přTA si přidělené materiály před jednáním 23. 11. prostudují a budou jako jejich
zpravodajové.
Předsednictvo žádá KaTA, aby k tomuto jednání připravila i náměty/postupy na propagaci
výsledků projektu Zefektivnění TA ČR a INKA.
O: KaTA

T: 20. 11. 2015
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14. Report – změnová řízení dle SME – 07 za období říjen 2015

Předsednictvo bere na vědomí report změnových řízení za období říjen 2015.

15. Pravidelný přehled materiálů v eKLEP

Předsednictvo bere na vědomí pravidelný přehled materiálů v eKLEP.
V souvislosti s přípravou připomínek k podkladu týkajícího se principů nového informačního
systému pro VaVaI byla KaTA pověřena dopracováním těchto připomínek dle požadavků
přTA.

16. Různé

O: KaTA

T: 16. 11. 2015

PK podal krátkou informaci z účasti na konferenci pořádané SP ČR dne 5. 11. s názvem
Propojování aplikovaného výzkumu a firem, Brno, Rok průmyslu a Economia.
Dále informoval o účasti na předání Ceny Inženýrské akademie ČR za rok 2015 dne 10. 11.
PK uvedl, že pí Ritschelová (ČSÚ) byla zvolena členkou Inženýrské akademie a současně
projevila zájem o schůzku s přTA. Předsednictvo se dohodlo, že KaTA zajistí uspořádání
schůzky předsedkyně TA ČR s předsedkyní ČSÚ a věcná problematika bude řešena v rámci
pracovní skupiny pro statistiku, kde je zástupce ČSÚ členem (pan Ing. Mana).
O: KaTA

KT: 20. 11. 2015

MB informoval, že se dne 11. 11. zúčastnil Monitorovacího výboru OP PIK.
MB dále informoval o jednání uskutečněném dne 29. 10. na MZV, kde se sešla pracovní
skupina OECD.
VK prezentoval přTA návrh Memoranda o vzájemném porozumění a výměně informaci
s NEDO. Jakmile bude finální verze hotova bude předložena na přTA ke schválení.
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VK dále uvedl, že ze strany korejské agentury KITECH je zájem o podpis memoranda s TA ČR.
Nejprve je však nutné tuto záležitost prodiskutovat s agenturou KIAT.
Předsednictvo vzalo informace na vědomí.

Příští zasedání:
Místo konání:
Přílohy:
Zapsal/a:
Kontroloval/a:

19. 11. 2015 od 9:00 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Prezenční listina z 276. zasedání předsednictva TA ČR
Program 276. zasedání přTA
Přehled úkolů z 276. zasedání přTA
Rottová
Bunček
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