Zápis z 302. zasedání předsednictva TA ČR
Číslo jednací
Datum a čas:
Místo konání:
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:
Jednání řídil:

TACR/41-21/2016

1. 6. 2016, 9:00–12:00 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)
Ing. Luděk Knorr (LK), Drahuše Rottová (DR)
Ing. Petr Očko, Ph.D (PO)

1. Kontrola zápisu a úkolů z 301. zasedání přTA
Zápis z 301. zasedání přTA ze dne 26. 5. 2016 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto
zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.
2. Stanovisko k sankcím ve smlouvě o poskytnutí podpory
Předsednictvo schválilo s drobnou úpravou stanovisko TA ČR k sankcím ve smlouvě
o poskytnutí podpory v případě nedosažení deklarovaných výsledků.
3. Personální záležitosti kolegií odborníků a odborných poradních orgánů
Předsednictvo rozhodlo o jmenování členů Rady programu BETA/2:
Ing. Antonína Taufera, CSc.,
Ing. Bohumila Janečka,
Egora Sidorova, Ph.D.,
Bc. Martina Šiky, MA.,
Ing. Olgy Krištofíkové,
Ing Josefa Vlka, CSc.,
Mgr. Zuzany Chalupové,
Ing. Jaromíra Culka,
Ing. Martiny Malé,
doc. Ing. Petra Druláka, Ph.D.,
Ing. Jana Kříže,
doc. Ing. Dušana Vaňka, Ph.D.,
Miroslava Benáčka,
Ing. Luďka Knorra,
Mgr. Lukáše Kačeny a
Mgr. Marty Novákové.
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Předsednictvo očekává další nominace do RP BETA/2.
Předsednictvo jmenovalo:
•

•
•

prof. dr. Ing. Miroslava Svítka, dr.h.c., předsedou Oborového panelu 9 programu
EPSILON;
doc. Ing. Daniela Kaminského, CSc., místopředsedou Oborového panelu 9 programu
EPSILON;
Mgr. Lukáše Kačenu předsedou RP BETA/2.

Předsednictvo vzalo na vědomí rezignaci prof. PhDr. Dušana Pavlů, CSc., na členství v EHK
programu OMEGA.

4. Výstupy projektu Zefektivnění TA ČR – finální výstup KA 7
Předsednictvo schválilo finální výstup KA 7.1 „Metodika využití informačních nástrojů“
a žádá KaTA, aby jej zveřejnila na webových stránkách TA ČR.

5. Úsek BETA – žádost MD o navýšení prostředků pro výzkumnou potřebu projektu
TB9500MD003
Předsednictvo odložilo rozhodnutí o žádosti MD o navýšení prostředků pro VP
TB9500MD003 a žádá KaTA o dopracování podkladu a jeho předložení na příští zasedání.

6. BETA – rozhodnutí ve věci veřejné zakázky TB05MPSV005
Předsednictvo na základě doporučení hodnoticí komise rozhodlo o výběru nabídky
uchazeče SocioFactor s. r. o., Daliborova 709 00 Ostrava, IČ: 285 86 336, ve veřejné zakázce
malého rozsahu TB05MPSV005 s názvem „Mezinárodní srovnání výkonu sociální práce ve
výčtu činností vykonávaných sociálními pracovníky, průřezově všemi oblastmi jejich
výkonu a s tím související oblast specializací výkonu sociální práce“ jako nejvhodnější.
7. Plán realizace hodnocení programů TA ČR
Předsednictvo diskutovalo o plánu realizace hodnocení programů TA ČR a rozhodlo o tom,
že v roce 2016 budou realizována tato hodnocení programů TA ČR:
•
•
•

•

ex-ante hodnocení programu Národní centra kompetence;
ex-ante hodnocení programu THÉTA;
průběžné hodnocení programu GAMA (i za účelem možného pokračování
programu GAMA formou jeho modifikace či přípravy programu nového);
ex-post hodnocení programu BETA (v roce 2016 příprava a zahájení hodnocení,
dokončení v roce 2017).

KaTA bude pracovat na přípravě ex-post hodnocení programu ALFA.
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8. Příručka pro vyhodnocení genderové dimenze v obsahu výzkumu a inovací
Předsednictvo souhlasí s dokumentem „Příručka pro vyhodnocení genderové dimenze
v obsahu výzkumu a inovací“ a ukládá KaTA jeho rozšíření mezi zaměstnance TA ČR
a uveřejnění na webu a dalších sítích TA ČR.
9. Úsek BETA – informace o postupu v projektu TB030MMR003
Předsednictvo bylo seznámeno se stavem projektu TB030MMR003.

Předsednictvo se dohodlo, že řešitel musí předložit v souladu se Všeobecnými podmínkami
Smlouvy závěrečnou zprávu do 30 dnů od ukončení doby řešení projektu, a to
včetně dosažených výsledků projektu k provedení oponentního řízení. Na základě
posouzení kvality dosažených výsledků bude stanoven další postup.

10. Připomínky TA ČR k návrhu změny Nařízení Komise č. 651/2014
Předsednictvo souhlasí s učiněným postupem při předložení připomínek TA ČR k návrhu
změny Nařízení Komise č. 651/2014 k čl. 1, odst. 4, písm. c), tj. žádost o zahrnutí podniků
v obtížích v rámci VaV do blokové výjimky, případně rozšíření období, kdy se neposuzují
určitá kritéria podniku v obtížích u SME ze 3 na 5 let.
11. Různé

Návrh provozního předpisu k programu BETA/2
MB informoval přTA o předložení návrhu provozního předpisu k programu BETA/2
zainteresovaným resortům k připomínkám. Jedná se o pracovní verzi, ke které je i ze
strany přTA možné se vyjádřit. Po zpracování připomínek bude předpis předložen ke
schválení RP BETA/2 a následně předložen na přTA k finálnímu schválení.

Odpojení IS VaVaI
Předsednictvo bylo informováno, že informační systém výzkumu, vývoje a inovací byl ke
dni 1. 6. odpojen, a nejsou tudíž přístupna žádná data, která byla v tomto systému
zveřejněna.
LK uvedl, že KaTA stáhla a disponuje daty z IS VaVaI cca 14 dní starými a může je pro
některé své potřeby využít.
Nicméně TA ČR z toho vyplývá, že není schopna plnit své povinnosti související se
zveřejněním výsledků a dalších dat dané zákonem.
PK informoval o zasedání RP GAMA k hodnocení výsledků 3. veřejné soutěže dne 30. 5.
2016.
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MB uvedl, že dne 3. 6. se zúčastní jednání na MŠMT kvůli projednání mimořádné výzkumné
potřeby MŠMT.
Dne 23. 6. se uskuteční kulatý stůl k programu THÉTA, kterého se zúčastní i PO.
PO informoval o jednání s místopředsedou vlády ČR pro VaVaI, kterého se zúčastnil dne
31. 5. Na tomto jednání byl projednán rozpočet TA ČR v souvislosti s programem EPSILON
a interními kapacitami TA ČR.

PK podal informaci z jednání Koordinační rady minstra pro kosmické aktivity, které se
zúčastnil dne 30. 5. 2016.

VK informoval o účasti na semináři na MZV s názvem „Česká republika a lusofonní svět
– minulost, současnost a budoucnost“, který se uskutečnil dne 30. 5. 2016. Byly navázány
pracovní kontakty s představiteli Brazilské ambasády v Praze.

VK dále uvedl, že se setkal s panem Murakami, generálním ředitelem Japan External Trade
Organization (JETRO), se kterým byla projednána spolupráce při přípravě výzvy v rámci
programu DELTA s Japonskem. Další jednání se zástupci JETRO k projednání potenciálních
oblastí a zájmu firem o česko–japonskou spolupráci se uskuteční zhruba za měsíc.
Předsednictvo vzalo informace na vědomí.

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

9. 6. 2016 od 8:30 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Prezenční listina z 302. zasedání předsednictva TA ČR
Program 302. zasedání přTA
Rottová
Očko
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