Zápis z 310. zasedání předsednictva TA ČR
Číslo jednací
Datum a čas:
Místo konání:
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:
Jednání řídil:

TACR/41-29/2016

11. 8. 2016, 9:15–12:30 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)
Drahuše Rottová (DR), Ing. Jan Krechl (JK)

Ing. Pavel Komárek, CSc. (PK), Ing. Luděk Knorr (LK)
Ing. Petr Očko, Ph.D (PO)

1. Kontrola zápisu a úkolů z 309. zasedání přTA
Zápis z 309. zasedání přTA ze dne 27. 7. 2016 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto
zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.
2. Implementační plány
Předsednictvo diskutovalo o problematice implementačních plánů projektů podporovaných
TA ČR. Diskuze probíhala i nad obsahem implementačního plánu a jeho strukturou.
Bylo zdůrazněno, že důležitým faktorem pro TA ČR ke zhodnocení kvality podpořených
a ukončených projektů je implementace výsledků do praxe.
Předsednictvo po zevrubné diskuzi uložilo KaTA, aby nadále pracovala na aktualizaci
implementačního plánu.

3. Vyhodnocení analýzy ekonomického zdraví s ohledem na výklad definice podniku v obtížích
Předsednictvo se zabývalo otázkou zpracovávání hodnocení ekonomického zdraví uchazečů
u návrhů projektů podaných do veřejných soutěží v souvislosti s výkladem definice podniku
v obtížích a se zohledněním Nařízení Evropské komise č. 651/2014 (GBER).
4. Změny v projektech – doporučení Oddělení realizace projektů

TA01020985
Předsednictvo schválilo žádost o prodloužení termínu aktualizace Implementačního plánu
a Hodnocení přínosů příjemci projektu TA01020985.
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TE01020197
Předsednictvo schválilo navýšením rozpočtu příjemci projektu TE01020197 v roce 2016
a s tím související výše podpory a přidání dvou nových výsledků. Touto změnou byla pokryta
výzkumná potřeba MPO předložená TA ČR.

Jednání a rozhodnutí o projektu TE01020197 se nezúčastnil VK z důvodu zamezení střetu
zájmů.

5. Schválení projektové žádosti GEECCO k předložení do programu Horizont 2020
Předsednictvo bere na vědomí vývoj v zapojení TA ČR do projektu GEECCO a ve změně
nákladů na projekt.
Předsednictvo schválilo předložení projektu GEECCO do výzvy Horizont 2020.

6. Vyjádření podpory projektu VIDA z H2020
Předsednictvo souhlasí s vyjádřením podpory projektu VIDA formou letter of support, který
bude následně předán klastrovému manažerovi z Nanoprogres.
7. Spolupráce TA ČR s ČMZRB
Předsednictvo projednalo témata spolupráce s Českomoravskou záruční a rozvojovou
bankou, a. s., se kterou se dne 17. 8. uskuteční jednání právě k těmto tématům.
8. Pozvánky na akce
Předsednictvo projednalo pozvánky na akce pořádané v září t. r. a dohodlo se, že:
•

•
•

technologické mise CI do Koreje se v termínu 19.–23. 9. 2016 TA ČR zúčastní VK,
který předjedná svou aktivní účast na přidružených seminářích (6);
přednášky AV ČR „Může genetika zachránit lidstvo před hladem?“ se dne 19. 9. 2016
zástupce TA ČR nezúčastní;
semináře zaměřeného na podporu nových podnikatelských záměrů, myšlenek,
inovací, technologií atd. v Gruzii dne 20. 9. se v případě přínosu pro TA ČR zúčastní
PK.

9. Ověření hlasování per rollam ve věci schválení výsledků vyhodnocení splnění podmínek
3. veřejné soutěže programu DELTA
Předsednictvo ověřilo hlasování per rollam ve věci schválení výsledků vyhodnocení splnění
podmínek 3. veřejné soutěže programu DELTA:
Předsednictvo schválilo výsledky přijímání návrhů projektů do 3. veřejné soutěže programu
DELTA předložené Komisí pro přijímání návrhů projektů a ukládá KaTA zveřejnit předložené
výsledky na webové stránky TA ČR a zaslat daným uchazečům Rozhodnutí o nepřijetí návrhu
projektu do veřejné soutěže.
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10. Zpráva – změnová řízení dle SME – 07 za období červenec 2016
Předsednictvo bere na vědomí zprávu o změnových řízeních za období červenec 2016.

11. Souhlas resortu se zrušením projektu TB05CUZK004
Předsednictvo bere na vědomí informaci o souhlasu zástupců resortu k projektu
TB05CUZK004 s názvem „Metody revize a doplnění terminologického slovníku informačních
systémů v zeměměřictví a katastru nemovitostí“ a souhlasí se zdůvodněním oznámení
o zrušení.
12. Různé

Mezinárodní spolupráce
Předsednictvo se zabývalo několika otázkami mezinárodní spolupráce v rámci TA ČR.
Vzalo na vědomí informace o mezinárodních akcích plánovaných ve 2. polovině roku 2016
s účastí zástupců TA ČR na nich.

Předsednictvo se dále zabývalo rolí TA ČR v rámci společného projektu s KDI (Knowledge
Sharing Program – KSP), kdy na 309. zasedání rozhodlo, že se TA ČR bude na projektu podílet
jako partner pouze za předpokladu, že se nebude na projektu podílet finančně, ale pouze
personálními kapacitami na sepsání podkladu o cca 20 stranách. Ze zaslaného dokumentu
k potvrzení („Demand Survey Form for KSP“) je však patrná participace s finanční účastí
a nemalými personálními kapacitami na projektu, s čímž TA ČR nemůže souhlasit. Dále pro
potřeby tohoto projektu TA ČR neodpovídá požadovanému zastoupení, které zde musí
reprezentovat organizace na úrovni ministerstva. Proto TA ČR osloví MPO s žádostí
o zapojení do tohoto projektu a sama by se na něm mohla podílet jako tzv. observer.
PO informoval o uskutečněné schůzce na ÚV dne 10. 8. k návrhu programu ÉTA, který se
TA ČR chystala předložit na jednání RVVI na konci září 2016.
PO uvedl, že závěrem diskuze k návrhu programu ÉTA bylo, že ÚV ustanoví
společensko-vědní platformu, skrze niž bude moci TA ČR s ÚV komunikovat ohledně tohoto
programu a zde budou dohodnuty i záležitosti jednotlivých veřejných soutěží.
Zástupcům, kteří se účastnili této schůzky, zašle TA ČR podklady týkající se priorit programu
ÉTA. TA ČR nyní bude vyčkávat na informace z ÚV k připravované platformě a dalšímu
postupu.
VK podal krátkou informaci o účasti TA ČR v projektu RRI H2020, kde bylo akceptováno
zapojení TA ČR do vybraných aktivit a WP projektu majících pro TA ČR přidanou hodnotu. VK
bude dále sledovat další podstatné informace pro TA ČR a bude o nich přTA dále informovat.
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MB informoval o služební cestě do Bonnu, která se uskutečnila v termínu 27.–29. 7. za účasti
P. Matolína a M. Krause.

Dále MB informoval o jednání se zástupci dodavatele stávajícího informačního systému
TA ČR – dataPartner, s. r. o., které se uskutečnilo dne 10. 8.
Předsednictvo vzalo veškeré informace na vědomí.

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

18. 8. 2016 od 9:00 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Prezenční listina z 310. zasedání předsednictva TA ČR
Program 310. zasedání přTA
Rottová
Očko
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