Zápis z 304. zasedání předsednictva TA ČR
Číslo jednací
Datum a čas:
Místo konání:
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:
Jednání řídil:

TACR/41-23/2016

23. 6. 2016, 13:00–18:15 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. Radim Klimeš (RK)
Ing. Luděk Knorr (LK)

Ing. Petr Očko, Ph.D (PO)

1. Kontrola zápisu a úkolů z 303. zasedání přTA
Zápis z 303. zasedání přTA ze dne 9. 6. 2016 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto zasedání
jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.
2. Rozpočet TA ČR s ohledem na finanční prostředky na zaměstnance
Předsednictvo diskutovalo o předložených materiálech souvisejících se současným
rozpočtem TA ČR a výdaji na zaměstnance.

Předsednictvo bere předložené informace na vědomí a ukládá KaTA situaci nadále sledovat
a průběžně ji vyčíslovat, a to i v souvislosti s interními projekty.

3. GAMA 3 – vyhodnocení výsledků veřejné soutěže
Předsednictvo se zabývalo hodnocením návrhů projektů v rámci 3. veřejné soutěže programu
GAMA, podprogramu 1 (GAMA 3, PP1).

Jednání a rozhodnutí přTA o výsledcích GAMA 3, PP1 se zúčastnil zástupce kontrolní rady
prof. Musílek.
U projednávaných projektů nebyl zjištěn střet zájmů žádného člena přTA.

Při projednáváni návrhů projektů přTA vycházelo ze všech poskytnutých podkladů a při
jednání je zohlednilo.
Předsednictvo postupně projednalo všech 13 předložených návrhů projektů dle hodnocení
Rady programu a rozhodlo o podpoře 9 projektů.
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Výsledky budou zveřejněny na webových stránkách TA ČR nejpozději dne 24. 6. 2016.
Budou zveřejněny celkem dva seznamy projektů bez uveřejnění bodového hodnocení:
1. Projekty doporučené k podpoře – předkladatelům bude nabídnuto uzavření Smlouvy
o poskytnutí účelové podpory.
2. Projekty, které nejsou doporučeny k podpoře.
KaTA uvedla, že celkové prostředky na tuto veřejnou soutěž činí 126 mil. Kč s tím, že
rozložení požadavků na podporu úhrnem odpovídá alokované částce na podporu, nicméně
neodpovídají jednotlivé roční alokace. Bude muset tedy dojít k drobným přesunům mezi
jednotlivými roky v návrzích rozpočtu.
Předsednictvo bere tuto informaci na vědomí.

4. Změny v projektech – doporučení Oddělení realizace projektů

TE02000162
Předsednictvo schválilo žádost o změnu dalšího účastníka projektu TE02000162.

5. Nominace členů kolegií odborníků a odborných poradních orgánů
Předsednictvo souhlasí s předložením nominací členů do Rady programu BETA/2
Ing. Zdeňka Nováka, Ing. Dany Drábové, Ph.D., Mgr. Miroslavy Leflerové a JUDr. Václava
Kobery k projednání VR.
KaTA předá podklad k tomuto bodu VR na její 63. zasedání.

6. Poptávkové řízení – Spolupráce při ukončování poskytovaných služeb dle Rámcové smlouvy
na zajištění služeb informačního systému TA ČR ze dne 7.7.2011 pro období 2011-2016
Předsednictvo se zabývalo otázkou další spolupráce se stávajícím dodavatelem na Informační
systém TA ČR s ohledem na zajištění přechodného období na začátku roku 2017
a plánovanému spuštění nového informačního systému (ISTA) v únoru roku 2017.
Předsednictvo se po zevrubné diskuzi dohodlo na odložení rozhodnutí v této věci.

7. Rozvoj spolupráce TA ČR s Německem
PO informoval přTA o výsledcích jednání se zástupci německých institucí za účelem rozvoje
bilaterální spolupráce, kdy byl v termínu 9.–11. 6. na služební cestě v Berlíně
s prof. V. Maříkem a M. Krausem (BMBF – Bundesministerium für Bildung und Forschung,
Projekträger AiF, FI MOEZ, BMWi – Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
a Projekträger DLR).
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V návaznosti na tyto informace se přTA dohodlo, že v rámci diskuzních témat předsednictva
TA ČR pro letní období se bude v nejbližší době zabývat otázkou vyhlášení veřejné soutěže
v programu DELTA pro NSR a JPN.
M. Kraus informoval, že TA ČR bylo nabídnuto Českou ambasádou v Berlíně, že v případě
potřeby se na ni může TA ČR obrátit ve věci poskytnutí prostor či navázání kontaktů.
VK informoval, že při setkání s ekonomickými diplomaty ve dnech 22.-23. 6. byla TA ČR ze
strany těchto diplomatů nabídnuta obdobná pomoc při rozvoji kontaktů se zahraničními
partnery.

Předsednictvo souhlasí s tím, aby TA ČR dále spolupracovala s FI MOEZ, který zašle TA ČR
nabídku možností pro vzájemnou spolupráci.

8. Výzkumná potřeba TA ČR v programu BETA – Analytické podklady pro tvorbu a hodnocení
programů THÉTA a NCK
Předsednictvo rozhodlo o podání výzkumné potřeby TA ČR v programu BETA s názvem
„Analytické podklady pro tvorbu a hodnocení programů THÉTA a NCK“ a přímému zadání
realizace této potřeby Technologickému centru Akademie věd ČR (TC AV ČR), a to i z důvodu
komplementarity realizace výzkumné potřeby s realizací projektu VATES Technologickým
centrem AV ČR, který je zaměřen na vybrané aspekty hodnocení programů a obecně
zkušenosti TC AV ČR s hodnocením programů účelové podpory VaVaI i zpracováním
podkladů pro hodnocení stávajícího programu Centra kompetence.

9. Aktualizace stavu příprav na předsednictví TA ČR v Taftie
Předsednictvo schválilo návrh připravovaného rozpočtu TA ČR PRES a výběr firmy Europea
(Asiana) k uzavření rámcové smlouvy na zajišťování služeb nutných pro zajištění akcí TA ČR
PRES.
Předsednictvo schválilo plán PR aktivit v souvislosti s předsednictvím TA ČR agentuře Taftie.

10. ERA NET COFUND – postupová zpráva a upřesnění témat
Předsednictvo souhlasí s předloženými tématy a pověřuje KaTA jejich zasláním
koordinátorovi projektu a rozhodlo o navýšení alokace v rámci programu ve výši 10 mil. Kč
– celkem se tedy jedná o 20 mil. Kč.
Předsednictvo bere na vědomí vyhodnocení absorpční kapacity.

11. Harmonogram a stav projektů podávaných do OP Zaměstnanost v gesci MPSV a dalších
podaných projektů z jiných programů
Předsednictvo bylo informováno o stavu přípravy interních projektů TA ČR.
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Předsednictvo vzalo na vědomí veškeré informace o stavu interních projektů TA ČR.

12. Úsek BETA – rozhodnutí ve věci veřejné zakázky TB9500MV001
Předsednictvo na základě doporučení hodnoticí komise rozhodlo o výběru nabídky uchazeče
LightComp v. o. s., Drahobejlova 19000 Praha, IČ: 25038249, ve veřejné zakázce malého
rozsahu TB9500MV001 s názvem „Návrh způsobu udržitelnosti softwarového řešení ELZA
v podmínkách jednotlivých paměťových institucí“ jako vhodné.
13. Ověření hlasování per rollam ve věci zapojení TA ČR do projektu GEECCO
Předsednictvo ověřilo hlasování per rollam ve věci schválení zapojení TA ČR do projektu
Horizontu 2020 „Gender Equality in Engineering through Communication and Commitment“
(GEECCO):

Předsednictvo souhlasí se zapojením TA ČR do projektu Horizontu 2020 „Gender Equality in
Engineering through Communication and Commitment“ (GEECCO).

14. Ověření hlasování per rollam ve věci schválení mimořádné výzkumné potřeby MV
Předsednictvo ověřilo hlasování per rollam ve věci schválení zařazení mimořádné výzkumné
potřeby MV:
Předsednictvo rozhodlo o schválení předložené mimořádné VP a ukládá KaTA připravit ve
spolupráci s MV zadávací dokumentaci a vyhlásit předmětné poptávkové řízení.

15. Ověření hlasování per rollam ve věci schválení účasti TA ČR v konsorciu projektu
předkládaném do programu Central Europe
Předsednictvo ověřilo hlasování per rollam ve věci schválení účasti TA ČR v konsorciu
projektu předkládaném do programu Central Europe:

Předsednictvo schválilo účast TA ČR v konsorciu projektu předkládaném do programu
Central Europe.

16. Odpověď na Doporučení a stanoviska z 51. zasedání KR
Předsednictvo bere na vědomí odpověď na Doporučení a stanoviska z 51. zasedání KR, která
byla KR předána dne 22. 6. 2016.

17. EPSILON 2 – aktualizace harmonogramu hodnocení
Předsednictvo vzalo na vědomí informace o úpravě harmonogramu hodnocení návrhů
projektů ve 2. veřejné soutěži programu EPSILON.
18. Dílčí strategie komunikace
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Předsednictvo bylo informováno o prodloužení termínu předložení Dílčí strategie
komunikace předsednictvu na září 2016, kdy bude předložena společně se Strategií vnější
spolupráce, se kterou budou na sebe vzájemně navazovat. Byl vypracován dotazník
spokojenosti s TA ČR, který bude důležitým podkladem pro obě strategie.
Předsednictvo souhlasí s návrhem dotazníku, který bude nyní rozeslán odběratelům
Newsletteru TA ČR.

Předsednictvo se dohodlo, že KaTA vypracuje během července další dotazník zaměřený na
zpětnou vazbu příjemců na programy TA ČR, který by měl být příjemcům zaslán na konci léta
2016.

19. Různé

Termín pro odevzdávání Oznámení dle zákona 159/2006 Sb., za rok 2015
Předsednictvo bylo upozorněno, že ke dni 23. 6. je nutno odevzdat Oznámení dle zákona
159/2006 Sb., za rok 2015.
Všichni povinní členové přTA tuto povinnost splnili.
Výsledek jednání na ÚV
J. Krechl informoval přTA o jednání na ÚV k IS VaVaI, kterého se zúčastnil společně
s R. Luptákem dne 21. 6. ÚV má již nové prostředí, ve kterém je postupně spouštěn IS VaVaI.
Pro potřeby TA ČR byla na odkazu www.isvavai.tacr.cz spuštěna aplikace, přes kterou lze
potřebné informace též vyhledávat.

PK uvedl, že se dne 16. 6. zúčastnil mezinárodní výstavy technických novinek, patentů
a vynálezů v Třinci.
PK dále informoval o uskutečněných kulatých stolech k programu THÉTA ve dnech 20.,
22.a 23. 6.

MB podal krátkou informaci z 12. Předsednictva RVŠ, kterého se dne 16. 6. zúčastnil
a prezentoval zde informace o programu ZÉTA a připravovaném COFUNDu.

Dále MB informoval o své účasti na:
•
•
•
•

Monitorovacím výboru OP VVV dne 15. 6.;
konferenci ISRC dne 17. 6. v Brně, kde prezentoval projekt INKA;
jednání se státním tajemníkem p. Prouzou dne 21. 6. k „Průmyslu 4.0“;
tiskové konferenci k vypuštění vesmírné družice dne 21. 6. na MD;
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•

jednání na MMR k národnímu elektronickému nástroji pro zadávání zakázek dne
23. 6.

MJ informoval o setkání s manažery center a pověřenými konzultanty dne 15. 6.
k připravovanému hodnocení 2. veřejné soutěže programu Centra kompetence.
VK informoval, že Korea Development Institute žádá TA ČR, zda by se v rámci společného
projektu do programu KSP mohla zapojit jako spolupříjemce. TA ČR je zatím zapojena jako
pozorovatel a v této roli se zúčastní „kick-off“ setkání 18. a 19. 7. ve Varšavě.
Předsednictvo vzalo informace na vědomí.

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

30. 6. 2016 od 10:00 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Prezenční listina z 304. zasedání předsednictva TA ČR
Program 304. zasedání přTA
Rottová
Očko
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