Zápis z 277. zasedání předsednictva TA ČR
Číslo jednací
Datum a čas:
Místo konání:
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:
Jednání řídil:

TACR/94815-12/2015

19. 11. 2015, 13:00–15:30 h a 16:30–19:15 h
Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Ing. Rut Bízková (RB), 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. Miroslav Janeček, CSc. (MJ)
Ing. Rut Bízková (RB)

1. Kontrola zápisu a úkolů z 276. zasedání přTA

Zápis z 276. zasedání přTA z 12. 11. 2015 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto zasedání
jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.

2. Program ZÉTA

Předsednictvo diskutovalo o připomínkách k programu ZÉTA, které byly TA ČR předány
platformou Fórum Věda žije!
Předsednictvo se dohodlo na úpravě znění programu s ohledem na možnost zařazení
specifické výzvy (souvisí s možností stáží v Izraeli, které ovšem nemohou být cílem projektu)
s tím, že bude potřeba ještě dále tuto záležitost diskutovat s výzkumnou radou a také na
zapracování toho, že do doby 35 let se nezapočítává mateřská dovolená a doba péče o osobu
blízkou, případně jiné závažné skutečnosti.
O: KaTA

KT: 26. 11. 2015

3. Finanční plán na rok 2016 – institucionální finance a plán projektů na rok 2016

Předsednictvo projednalo předložený finanční plán na rok 2016 skládající se z přehledu
předpokládaných nároků na institucionální finanční prostředky ze státního rozpočtu.

RB uvedla, že je v současné době ze strany Úřadu vlády zájem o využívání prostor v budově
Hadovka a dále se předpokládá uvolnění prostor v budově Evropská 37 ve 2. patře, které by
mohla TA ČR využívat.
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Předsednictvo se dohodlo, že je nutné v nejbližší době uskutečnit jednání se zástupci ÚV
k možnosti využívání prostor v budově Hadovka, na kterém budou prodiskutovány
podmínky, za kterých by se toto mohlo uskutečnit (1).
O1: BŘ

KT: 27. 11. 2015

Předsednictvo dále pověřilo KaTA, aby předložila na přTA varianty k možnému ušetření
finančních prostředků za položku nájemné za předpokladu využívání prostor v obou
budovách dle výše uvedeného (2).
O2: KaTA

KT: 27. 11. 2015

Předsednictvo dále projednalo kvalifikované finanční odhady na nově zpracovávané projekty
předložené na základě závěrů z 274. zasedání.
Předsednictvu byl prezentován předpokládaný rozpočet na projekty TA ČR, které by byly
z části financovány z OP.
Předsednictvo žádá KaTA, aby připravila možné varianty rizik, které by mohly vyplynout
z toho, že TA ČR nebudou projekty přiděleny a z toho plynoucí náklady, které by TA ČR
musela vynaložit z vlastního rozpočtu na to, kdyby byly zahájeny práce na realizaci projektů
(3).
O3: KaTA

4. Zaměstnanci a rozpočet TA ČR na rok 2016

T: 30. 11. 2015

Předsednictvo diskutovalo o předloženém materiálu týkajícím se finančních prostředků na
mzdy pro zaměstnance TA ČR na konec roku 2015 s výhledem na rok 2016.

Předsednictvo žádá KaTA o dopracování podkladu s tím, že v něm budou zahrnuti i ti
zaměstnanci TA ČR, kteří dle dříve zpracovaného seznamu ze stávajících zaměstnanců na
DPČ, budou identifikováni jako nezbytní pro chod organizace a z tohoto bude doplněn
podklad tak, aby byl zpracován i odhad na čerpání mezd pro rok 2016.
O: KaTA

T: 24. 11. 2015
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5. Plán činností předsednictva TA ČR na rok 2016

Předsednictvo odložilo projednávání tohoto bodu s ohledem na důležitost dokumentu
a nedostatek času k jeho projednání na tomto zasedání.

Předsedkyně a tajemnice přTA separátně předjednají tuto záležitost a následně bude plán
činností předložen opětovně na zasedání přTA.
O: přTA+KaTA

T: 23. 11. 2015

6. Upřesnění parametrů 3. VS programu GAMA, PP1 a struktura elektronického návrhu projektu

Předsednictvo se zabývalo upřesněním parametrů 3. veřejné soutěže programu GAMA, PP1
a strukturou elektronického návrhu projektu.
Předsednictvo souhlasí s tím, že:
•

•
•
•
•
•
•

termín vyhlášení soutěže je stanoven na 28. 1. 2016;

délka soutěžní lhůty je stanovena na 48 dní (29. 1. – 16. 3. 2016);
zahájení řešení projektů bude možné od 1. 1. 2017;

částka finanční podpory na celou dobu řešení je stanoven na 105 mil. Kč (1. rok řešení
25 mil. Kč, 2. 30 mil. Kč, 3. 30 mil. Kč a 4. 20 mil. Kč);

maximální částka podpory na 1 projekt byla ponechána stejně, jako při minulé
soutěži, tedy 21 mil. Kč;
počet posudků byl ponechán stejně, jako tomu bylo při minulé soutěži, tedy 2
posudky na projekt;

uchazeč, který podal návrh projektu do předchozí VS a podporu v programu GAMA,
PP1 získal a v období soutěžní lhůty nové VS stávající projekt řeší, nemůže podat
návrh projektu do této VS.

Předsednictvo souhlasí i s předpokládaným harmonogramem schvalování dokumentů pro
3. VS programu GAMA, PP1.

7. Ukončení projektů na základě Závěrečných oponentních řízení

Tento bod byl z jednání stažen a bude dopracován a předložen na 278. zasedání.
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8. Změny v projektech – doporučení Oddělení realizace projektů
TE01020168

Příjemce žádá o odstoupení nepůvodního dalšího účastníka IKP Engineers group, s. r. o.
a žádá o převedení jeho práv a povinností na další dva původní účastníky.

KaTA nenalezla administrativní překážky pro schválení změny.

Předsednictvo schválilo odstoupení účastníka projektu TE01020168 a s ním spojené
převedení jeho práv a povinností na dva původní další účastníky včetně přidání nových
výsledků.

9. Iniciace dvou připravovaných projektů

Předsednictvo apeluje na KaTA, aby co nejdříve zpracovala alespoň 1 projekt do OPZ v pořadí
dle připravenosti žádostí – buď projekt zaměřený na pokračování aktivity KA3 a částečně
KA4 nebo projekt zaměřený na ověření a nastavení plnění podmínek pro poskytování veřejné
podpory. Co nejdříve tedy předložit finální verzi žádosti prvního projektu ke schválení přTA.
Další projekty budou podávány následně
•

•
•

projektu Veřejná podpora,

projekt na optimalizaci poskytování podpory a hodnocení projektů – pokračování
projektu Sektorových služeb
projekt na pokračování Poradenského centra a PR.

Předsednictvo se dohodlo, že připravované projekty do OPZ musí být, co nejvíce
propracovány a individuální rozpočty nižší než 15 mil. Kč s tím, že je nezbytné je zpracovat,
co nejdříve.

10. Vypořádání připomínek k návrhu nového programu BETA

Předsednictvo projednalo předložené vypořádání připomínek k návrhu nového programu
BETA (BETA 2), který reaguje na připomínky od RVVI.

Předsednictvo se dohodlo na úpravách vypořádání připomínek, které KaTA zapracuje
a finální verze bude předložena RB k podpisu a následně předána RVVI za předpokladu, že VR
nebude mít k vypořádání výhrady.
O: KaTA

T: 23. 11. 2015
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11. Pozvánky na akce

Předsednictvo projednalo předložený přehled akcí s pozváním k účasti zástupců TA ČR.

Předsednictvo se dohodlo, že:
•

•
•
•
•
•
•
•

jednání Meziresortní pracovní skupiny pro podporu nadání (MPSN) se dne 27. 11.
zúčastní Lukáš Kačena
Monitorovacího výboru OP VaVpI se dne 1. 12. zúčastní VK;

NIP IV. -Léčiva a medicínské technologie - III. se dne 30. 11. zúčastní MB;

„Workshop with representatives of national R&I funders on exchange of best practice
in programme implementation“ dne 30. 11. v Bruselu se zástupce TA ČR nezúčastní;
konference k příležitosti uzavírání období realizace OP VaVpI dne 3. 12. se zúčastní
MB a PK;

závěrečné konference Roku průmyslu a technického vzdělávání dne 3. 12. se zúčastní
RB a VK;
expertní hodnoticí komise k programu TIP na MPO se dne 8. 12. zúčastní VK;

kulatého stolu Národního konventu o EU na téma Věda a výzkum se dne 11. 12.
zúčastní RB.

MB informoval, že dne 9. 12. se uskuteční jednání se zástupci Korejské republiky a na TA ČR
byla předána pozvánka na účast k tomuto setkání.
Předsednictvo vzalo informace na vědomí.

12. Jednání řídícího výboru projektu Zefektivnění TA ČR

Jednání Řídícího výboru se uskuteční dne 23. 11., kde budou prezentovány výstupy tohoto
projektu.

Předsednictvo diskutovalo o přípravě a organizaci jednání Řídícího výboru projektu
a dohodlo se, že jednotlivé výstupy klíčových aktivit budou prezentovány za účasti jejich
zpracovatelů. Důležité je představit, jaké know-how výsledky přináší.
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13. Výběr nejvhodnější nabídky – veřejná zakázka Pořízení a rozvoj informačního systému TA ČR

Předsednictvu byl předložen závěr hodnoticí komise v souvislosti s výběrem nejvhodnější
nabídky pro veřejnou zakázku „Pořízení a rozvoj informačního systému TA ČR“.
Předsednictvo souhlasí se závěry hodnoticí komise a rozhodlo o výběru nabídky uchazeče
AHASWARE, s. r. o. jako nejvhodnější.

14. Průběžná informace o programech TA ČR

Předsednictvo bere na vědomí průběžnou informaci o programech TA ČR za období říjen
2015.

15. Průběžná informace o čerpání rozpočtu TA ČR

Předsednictvo bere na vědomí průběžnou informaci o čerpání rozpočtu TA ČR za období říjen
2015.

16. Průběžná informace o stavu kontrol

Předsednictvo bere na vědomí průběžnou informaci o stavu kontrol za období říjen 2015.

17. Průběžná informace o IS TA ČR

Průběžná informace o IS TA ČR byla podána v rámci bodu č. 13 tohoto zápisu.

18. Pravidelný reporting o projektech TA ČR financovaných z OP LZZ

Předsednictvo bylo informováno o stavu projektů TA ČR financovaných z OP LZZ – Rozvoj
TA ČR, Sektorové služby a Zefektivnění TA ČR.
U projektů Rozvoj a Zefektivnění TA ČR bylo uvedeno, že nebudou dočerpány všechny
finanční prostředky, které byly TA ČR poskytnuty.
Předsednictvo vzalo informace na vědomí.

19. Přehled schválených navýšení celkových uznaných nákladů projektů, kterým byla při
uzavírání smlouvy snížena dotace
Předsednictvo vzalo na vědomí přehled předsednictvem již dříve schválených navýšení
celkových uznaných nákladů projektů, kterým byla při uzavírání smlouvy snížena dotace.
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20. Informace o finálních výstupech projektu Zefektivnění činnosti TA ČR v oblasti podpory
VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI
Předsednictvo vzalo na vědomí předložené výstupy projektu Zefektivnění TA ČR, které budou
projednány dne 23. 11. na Řídícím výboru projektu.
Za přTA se tohoto jednání zúčastní RB a MB.

21. Pravidelný přehled materiálů v eKLEP

Předsednictvo bere na vědomí pravidelný přehled materiálů v eKLEP

22. Různé

Nominace člena a jeho náhradníka do Plánovací komise OP PPR PO1
Předsednictvo se dohodlo, že do Plánovací komise OP PPR pro prioritní osu 1 bude
nominován L. Kačena a jako náhradník pí Smejkalová.
RB informovala o jednáních, kterých se zúčastnila:
•
•
•

16. 11. účast na jednání se zástupci MZV k možnostem spolupráce s Afrikou;

18. 11. účast na Rozpočtovém výboru při projednávání rozpočtu kapitoly TA ČR na
rok 2016 a účast na jednání s premiérem ČR;
19. 11. jednání s místopředsedou vlády ČR pro VaVaI.

Předsednictvo se dohodlo na pozvání zástupců poslaneckého klubu KSČM k pracovnímu
jednání s TA ČR. KaTA zajistí organizaci jednání (1).
O1: KaTA

KT: 30. 11. 2015

PK se dne 18. 11. zúčastnil recepce na Britském velvyslanectví při příležitosti návštěvy
prof. Grimese.
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VK informoval, že již projednal s prof. Moravcovou uskutečnění semináře k výstupům
projektu IPN Metodika v sídle TA ČR s tím, že paní profesorka nabídla termíny 13., 14. nebo
15. 1. 2016.

Předsednictvo se o termínu semináře poradí s členy VR a následně bude seminář
zorganizován (2).
O2: přTA

T: 20. 11. 2015

Předsednictvo diskutovalo o dalších zásadních záležitostech, které bude nutné projednat na
společném zasedání přTA, VR a KR dne 20. 11. a dohodlo se, že bude orgánům navrženo, že
TA ČR by započala předkládat materiály/návrhy programů na jednání RVVI, a to tak, aby
všechny potřebné materiály byly předloženy do vlády do konce března 2016.
Předsednictvo se dále dohodlo, že KaTA připraví informaci pro RVVI k závěrům projektů
INKA a Zefektivnění TA ČR a následně je RVVI předá (3).
O3: KaTA

KT: 30. 11. 2015

MB uvedl, že dne 26. 11. se od 14–16 h uskuteční technická mise do ČR s tím, že MB nyní řeší
otázku možného přesunu jednání na jiný termíny, aby se jej mohl zúčastnit. Změna termínu je
navrhována na 27. 11.
Předsednictvo bere informace na vědomí.

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

26. 11. 2015 od 9:30 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Prezenční listina z 277. zasedání předsednictva TA ČR
Program 277. zasedání přTA
Přehled úkolů z 277. zasedání přTA
Rottová

Bízková
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