Zápis z 295. zasedání předsednictva TA ČR
Číslo jednací
Datum a čas:
Místo konání:
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:
Jednání řídil:

TACR/41-14/2016

14. 4. 2016, 13:00–19:00 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Ing. Petr Očko, Ph.D (PO), Ing. Miroslav Janeček, CSc. (MJ), 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. Petr Očko, Ph.D (PO)

1. Kontrola zápisu a úkolů z 294. zasedání přTA
Zápis z 294. zasedání přTA ze dne 6. 4. 2016 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto zasedání
jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.

2. Příprava nových programů TA ČR
Předsednictvo diskutovalo o stávajících programech TA ČR, přípravě nových programů
a jejich harmonogramu a o vyhlašování dalších veřejných soutěží. Dále pak o hodnocení
programů a jejich dopadů. Řešeny byly i předpokládané finanční prostředky na rok 2017
v návaznosti na interní kapacity TA ČR a administraci veřejných soutěží a jednotlivých
projektů, které budou do soutěže přijaty.

3. Prezentace projektu INKA a programu THÉTA pro potřeby RVVI
Předsednictvo projednalo předložené náměty k prezentaci projektu INKA a programu THÉTA
na květnovém zasedání RVVI.
4. Vyhlášení 3. veřejné soutěže DELTA – Korea
Předsednictvo schválilo Zadávací dokumentaci ke 3. veřejné soutěži programu DELTA
a ostatní předložené dokumenty spojené s vyhlášením této veřejné soutěže.

5. SME-02j Hodnocení návrhů projektů ve 3. veřejné soutěži programu DELTA – verze 1
Předsednictvo schválilo SME-02j Směrnici pro hodnocení návrhů projektů ve 3. veřejné
soutěži programu DELTA v předloženém znění.
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6. RAD-02 Statut a jednací řád odborného poradního orgánu v3 a RAD-03 Statut a jednací řád
kolegia odborníků v3
Předsednictvo schválilo revizi řádů RAD-02 Statut a jednací řád odborného poradního orgánu
v3 a RAD-03 Statut a jednací řád kolegia odborníků v3 s tím, že do RAD-02 bude doplněno, že
účast na jednání kolegia odborníků se mohou účastnit osoby, které se účastní nebo účastnily
daného hodnoticího procesu.
7. EPSILON – účast členů Oborových panelů na zasedání Rady programu
Předsednictvo v návaznosti na RAD-02 a RAD-03 projednalo otázku účasti členů Oborových
panelů na zasedání Rady programu a dohodlo se, že člen OP se může zúčastnit jednání RP,
a to v případě, že bude RP vyzván za účelem vysvětlení stanoviska celého OP při zajištění
rovného přístupu k hodnocení všech projektů a nebude mít hlasovací právo na RP.
8. Změny v projektech – doporučení Oddělení realizace projektů

TD03000209
Předsednictvo schválilo prodloužení termínu pro dodání podkladů příjemce projektu
TD03000209, a souhlasí i s pozdržením podpisu Smlouvy o poskytnutí podpory.

TA04020235
Předsednictvo podmínečně schválilo žádost příjemce projektu TA04020235 o odstoupení
dalšího účastníka projektu a navýšení rozpočtu hlavního příjemce o prostředky původně
určené odstupujícímu dalšímu účastníkovi.

9. Plán plnění Strategie rozvoje TA ČR
Předsednictvo bere na vědomí plán přípravy dílčích strategií TA ČR a nadále se bude
s jednotlivými strategiemi zabývat. Do vyjasnění situace nebude stávající koncepce TA ČR
předložena RVVI.
10. Spolupráce s KDI
Předsednictvo se zabývalo návrhem na zapojení do multilaterálního programu sdílení
znalostí v rámci spolupráce Korea – V4.

Předsednictvo se dohodlo, že se do této aktivity z kapacitních důvodů přímo nezapojí
a postoupí koordinaci této záležitosti za ČR MPO s tím, že KDI bude informovat o tomto
kroku.
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11. Plán aktivit mezinárodní spolupráce TA ČR
Předsednictvu byl prezentován přehled aktivit mezinárodní spolupráce TA ČR a informace
o jejich plnění.
Předsednictvo se zaměřilo především na plánované aktivity v této oblasti v nadcházejícím
období.
Předsednictvo projednalo a schválilo návrh MoU na spolupráci s NEDO. VK informoval
o pozvání na seminář ke spolupráci s Japonskem, pořádaném zastupitelským úřadem v Tokiu,
kde by mohlo dojít k podpisu MoU s NEDO, pokud bude oboustranně schváleno.

Předsednictvo se dohodlo, že se zástupce TA ČR nezúčastní akce TechDemo pořádané ve
dnech 5.-6. 11. 2016 ve Vietnamu, pozve však zástupce SATI na Den TA ČR.
Semináře „ČR a lusofonní svět – minulost, současnost a budoucnost“ se dne 30. 5. zástupce
TA ČR zúčastní.

V souvislosti s organizací semináře zaměřeného na Smart Cities pořádaného v 2. polovině
roku 2016 (cca září 2016) norským velvyslanectvím v ČR – tématem semináře bude buď
téma úspory energií, nebo téma smart city v dopravě; požádá KaTA pořadatele o konkrétní
informace k semináři a spolupráci.

12. Taftie – návrh kalendáře základních akcí TA ČR PRES a témata předsednictví
Předsednictvo schválilo navržený kalendář akcí TA ČR PRES.
Předsednictvo pověřuje pracovní skupinu pro přípravu předsednictví TA ČR v Taftie
projednáním témat TA ČR PRES, otázky hrazení nákladů spojených s předsednictvím
a mediální zviditelnění akce, a to v rámci společné přípravné skupiny pro předsednictví
Taftie.

13. Pozice TA ČR k vytvoření Evropské inovační rady
Předsednictvo se zabývalo návrhem generálního ředitele pro výzkum a inovace Jana Roberta
Smitse na vytvoření Evropské inovační rady (European Innovation Council – EIC). TA ČR má
nyní příležitost vyjádřit se k návrhu na vytvoření Evropské inovační rady (EIC), a to buď
přímo k Evropské komisi, nebo prostřednictvím Taftie. Téma EIC je ke zvážení i pro některou
z akcí Taftie během předsednictví TA ČR v roce 2017.
Předsednictvo odložilo rozhodnutí k této záležitosti a žádá KaTA, aby zajistila stanoviska
ostatních agentur.
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14. Úsek BETA – rozhodnutí ve věci veřejných zakázek

TB05CUZK004
Předsednictvo na základě doporučení hodnoticí komise rozhodlo o výběru nabídky uchazeče
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i., Ústecká 25066 Zdiby,
IČ:00025615, ve veřejné zakázce malého rozsahu TB05CUZK004 s názvem „Metody revize
a doplnění terminologického slovníku informačních systémů v zeměměřictví a katastru
nemovitostí“ jako vhodné.

TB050MZP014
Předsednictvo na základě doporučení hodnoticí komise rozhodlo o výběru nabídky uchazeče
HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r. o., Sokolovská 100/94 18600 Praha,
IČ: 45797170, ve veřejné zakázce malého rozsahu TB050MZP014 s názvem „Hledání cest ke
snížení emisí znečišťujících látek a zlepšení kvality ovzduší v sídlech ČR pomocí dopravně
organizačních opatření (realizovaných v čase) ve vazbě na dosažení cílů ochrany ovzduší“
jako nejvhodnější

TB050MZV500
Předsednictvo na základě doporučení hodnoticí komise rozhodlo o výběru nabídky uchazeče
Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i., Nerudova 11800 Praha, IČ: 48546054, ve veřejné
zakázce malého rozsahu TB050MZV500 s názvem „Obsahová analýza vybraných oblastí
zahraniční politiky ČR“ jako vhodné.

15. Rozhodnutí o stížnosti ve VZ TB9500MD002
Předsednictvo zamítá stížnost stěžovatele a schvaluje text odpovědi na stížnost.

Předsednictvo ukládá KaTA uzavřít smlouvu o poskytnutí podpory s vybraným uchazečem
– Univerzita Pardubice.

Jednání a rozhodnutí o stížnosti k veřejné zakázce TB9500MD002 se nezúčastnil MJ z důvodu
zamezení střetu zájmů.
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16. Ověření hlasování per rollam ve věci schválení připomínek k návrhu výdajů státního rozpočtu
ČR na VaVaI na rok 2017 se střednědobým výhledem na léta 2018 a 2019 a dlouhodobým
výhledem do roku 2021
Předsednictvo ověřilo hlasování per rollam ve věci schválení připomínek k návrhu výdajů
státního rozpočtu ČR na VaVaI na rok 2017 se střednědobým výhledem na léta 2018 a 2019
a dlouhodobým výhledem do roku 2021:
Předsednictvo schválilo připomínky k návrhu výdajů státního rozpočtu ČR na VaVaI na rok
2017 se střednědobým výhledem na léta 2018 a 2019 a dlouhodobým výhledem do roku
2021.

17. Pozvánky na akce
Předsednictvo projednalo účast na předložených akcích v nadcházejícím období.
Předsednictvo se dohodlo, že:
•
•

11. Předsednictva RVŠ se dne 21. 4. 2016 zúčastní MB;
4. zasedání NSK se dne 29. 4. 2016 zúčastní zástupce KaTA.

Předsednictvo bere na vědomí, že na 26. schůzi VVVMT dne 11. 5. 2016 bude v 15:30 h
projednána Zpráva o činnosti KR TA ČR za rok 2015.

Dále se přTA dohodlo na účasti:
9. 5. 2016 – EPSILON 2.VS – Semináře pro zpravodaje (PRAHA) se zúčastní MJ;
11. 5. 2016 – EPSILON 2.VS – Semináře pro zpravodaje (BRNO) se zúčastní VK;
25. 5. 2016 – DELTA 3.VS – Semináře pro uchazeče (BRNO) se zúčastní VK;
31. 5. 2016 – DELTA 3.VS – Semináře pro uchazeče (PRAHA) se zúčastní MB nebo PO.

Dne 19. 5. se 5. Sněmu RVŠ zúčastní PO nebo L. Kačena.

18. Vyhodnocení úkolů z usnesení vlády
Předsednictvo vzalo na vědomí předložené vyhodnocení úkolů z usnesení vlády.

19. Nový informační systém - postup prací
Předsednictvo vzalo na vědomí informaci k postupu prací na novém informačním systému
ISTA.
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20. Různé

Účast na MSV 2016 v Brně
Předsednictvo se dohodlo, že se TA ČR zúčastní MSV 2016 v Brně s tím, že nebude mít stánek
ke své prezentaci na veletrhu.
TA ČR uspořádá workshop v dopoledních hodinách a odpoledne na něj budou navazovat
konzultace.

Předsednictvo se dohodlo, že budou osloveni vystavovatelé, kteří jsou příjemci podpory
TA ČR, aby v případě prezentací svých výrobků tyto označili logem TA ČR kvůli propagaci
TA ČR.
Záznam z jednání Rady ESIF
Předsednictvo bere na vědomí informace z jednání Rady ESIF, kterého se dne 8. 4. 2016
zúčastnil MB.

VK informoval, že dne 14. 4. se zúčastnil semináře VaVaI ve statistikách a analýzách pořádaný
TC AV ČR, prezentace jednotlivých vystoupení budou k dispozici.
VK dále informoval o uskutečněné návštěvě p. Marka Rozario (CEO malajské národní
inovační agentury Agensi Inovasi Malaysia) na TA ČR. Materiály jsou k dispozici u P. Matolína.
MB podal krátkou informace z jednání dne 7. 4. s velvyslankyní Švédska a ze setkání RIS 3
manažerů v SIC, Dolní Břežany.
MB dále informoval, že od 9.-13. 5. bude na služební cestě v Bruselu.

MJ informoval o uskutečněném semináři se členy RP CK a pověřenými konzultanty dne 12. 4.

PK informoval, že se 15. 4. 2016 zúčastní na MD jednání odborné tematické skupiny Horizon
2020 Space.

Příští zasedání:
Místo konání:
Přílohy:

21. 4. 2016 od 13:00 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Prezenční listina z 295. zasedání předsednictva TA ČR
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Zapsal/a:
Kontroloval/a:

Program 295. zasedání přTA
Rottová
Očko
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