Zápis z 306. zasedání předsednictva TA ČR
Číslo jednací
Datum a čas:
Místo konání:
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:
Jednání řídil:

TACR/41-25/2016

7. 7. 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)
Drahuše Rottová (DR), Ing. Luděk Knorr (LK)
Ing. Petr Očko, Ph.D (PO)

1. Kontrola zápisu a úkolů z 305. zasedání přTA
Zápis z 305. zasedání přTA ze dne 30. 6. 2016 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto
zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.
2. Program DELTA – spolupráce s SRN a JPN
Předsednictvo diskutovalo o možnostech dalších výzev v rámci programu DELTA i s ohledem
na připravovanou spolupráci s Německem a Japonskem.
KaTA zpracuje hlavní teze hodnocení programu DELTA a předloží je na zasedání přTA k další
diskuzi. Zároveň KaTA předloží i informace k možnostem zapojení TA ČR do ERA NET
Cofund.
Předsednictvo bylo informováno, že dohodnuté dopisy z 305. zasedání adresované
organizacím NISTEP a NEDO byly již odeslány.

3. Koncepce mezinárodní spolupráce, další postup k dotažení rozjednaných MoU – Brazílie,
Izrael, Kazachstán
Předsednictvo navázalo na diskuzi k prodloužení programu DELTA a diskutovalo o prioritách
TA ČR v rámci mezinárodní spolupráce v tomto programu s ohledem na jeho prodloužení.
V návaznosti na koncepci TA ČR v oblasti mezinárodní spolupráce a diskuzi s ÚV, MŠMT
a MZV je potřeba stanovit aktuální prioritní země, na které se má TA ČR zaměřit v oblasti
rozvoje a podpory další spolupráce v aplikovaném VaVaI v mezinárodním měřítku.
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Předsednictvo se dohodlo, že do pracovní skupiny pro mezinárodní spolupráci bude přizván
oficiální zástupce Úřadu vlády.
Předsednictvo se dále věnovalo spolupráci s USA v programu PIRE, který je spuštěn v rámci
National Science Foundation a nyní běží výzva, do které se mohou přihlásit i subjekty z Česka
a případně získat podporu z tohoto programu.
Předsednictvo žádá KaTA, aby zjistila od NSF informace o podaných projektech s českými
partnery a na základě tohoto zjištění se TA ČR bude touto záležitostí zabývat ve spolupráci
a koordinací s MŠMT.
VK uvedl, že TA ČR má v rámci mezinárodní spolupráce rozjednána k uzavření Memoranda
o porozumění s Brazílií, Izraelem a Kazachstánem. Úroveň postupu jednání výrazně ovlivňuje
politická situace a změny v partnerských zemích a agenturách. Velice pozitivně se na
přípravě a realizaci MoU projevuje aktivní spolupráce se zastupitelskými úřady
a CzechInvestem.

PO informoval, že se připravuje schůzka s Česko-izraelskou obchodní komorou a následně by
se uspořádala v září t. r. akce s touto komorou, na které by se TA ČR podílela.
V otázce mezinárodní spolupráce s Izraelem bude komunikováno s místopředsedou vlády ČR
a také se zástupci CI.
Zástupci přTA se setkají se zástupci vedení MZV k projednání bilaterálního výzkumu
v kontextu ekonomické diplomacie.

4. Přiřazení pověřeného konzultanta a rezignace člena kolegia odborníků
Předsednictvo rozhodlo o přirazení pověřeného konzultanta k projektu TE01020168
– Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (CESTI) a projektu
TE01020036 – centrum Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny.
Předsednictvo bere na vědomí rezignaci Mgr. Pavla Csanka na členství v Oborovém panelu
č. 9 programu EPSILON.

5. Různé
VK informoval, že obdržel oficiální pozvánku na „kick off“ meeting ve Varšavě ve dnech
18.-19. 7., který je pořádán v rámci společného projektu KDI a TA ČR. Této akce se zúčastní
společně s P. Matolínem.
Předsednictvo navrhuje spojit s touto akcí také návštěvu polské agentury NCBiR k projednání
zkušeností ze spolupráce s Izraelem. P. Matolín prověří možnost schůzky na NCBiR.
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LK informoval přTA o vydání tiskové zprávy ke kontrolnímu závěru NKÚ prováděné v TA ČR,
která vyznívá pro TA ČR negativně v porovnání s kontrolním závěrem NKÚ.
Předsednictvo se dohodlo, že se závěry z kontroly NKÚ bude dále zabývat.
MJ informoval, že se připravuje vyhodnocení dopadů programu EUREKA ekonometrickými
metodami. Česká strana má problémy s definováním kontrolní skupiny. K tomuto účelu
by byly využitelné předchozí zkušenosti a možnosti TA ČR.
MB informoval, že se v příštím týdnu uskuteční schůzka s Česko-německou obchodní
komorou, které se zúčastní.
Dne 12. 7. se MB sejde s ředitelem Českého rozhlasu, s nímž bude jednat také o zapojení
Českého rozhlasu jako partnera pro Den TA ČR.
Dne 13. 7. se MB zúčastní jednání Rady ESIF.

PO informoval, že dne 30. 6. se zúčastnil jednání Rady pro spolupráci s aplikační sférou
AV ČR.
Dne 30. 6. se PO setkal s pověřencem Svobodného státu Sasko v Praze, s nímž diskutoval
o přípravě Česko-saského dne, který se uskuteční dne 9. 9. 2016.
Dne 1. 7. se PO setkal se zástupcem RVVI a místopředsedou AV ČR p. Baranem k tématům
programů THÉTA a ÉTA.
Předsednictvo vzalo informace na vědomí.

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

14. 7. 2016 od 9:30 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Prezenční listina z 306. zasedání předsednictva TA ČR
Program 306. zasedání přTA
Rottová
Očko
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