Zápis z 311. zasedání předsednictva TA ČR
Číslo jednací
Datum a čas:
Místo konání:
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:
Jednání řídil:

TACR/41-30/2016

18. 8. 2016, 9:00–12:30 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), Ing. Pavel Komárek, CSc. (PK),
Ing. Luděk Knorr (LK), Ing. Radim Klimeš (RK), Barbara Kropáčková (BK), PhDr.
Ing. Martina Křepelková (MK)
Drahuše Rottová (DR)

Ing. Petr Očko, Ph.D. (PO)

1. Kontrola zápisu a úkolů z 310. zasedání přTA
Zápis z 310. zasedání přTA ze dne 11. 8. 2016 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto
zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.

2. Program GAMA
Předsednictvo diskutovalo o předloženém návrhu navazujícího programu na program GAMA
z pohledu naplnění nových cílů.
3. Přiřazení pověřeného konzultanta k projektu TE01020216
Předsednictvo schválilo přiřazení pověřeného konzultanta k Centru pokročilých polymerních
a kompozitních materiálů (TE01020216).

4. Rozhodnutí o námitkách proti vyměřené smluvní pokutě projektu TA03011254
Předsednictvo nevyhovuje námitkám příjemce projektu TA03011254 proti vyměřené
smluvní pokutě a potvrzuje platnost stanovené smluvní pokuty.
5. Závěry z jednání s dodavatelem Informačního systému TA ČR – dataPartner s. r. o.
Předsednictvo se zabývalo závěry z jednání s firmou dataPartner, s. r. o., ve věci zajištění
spolupráce v rámci stávajícího informačního systému TA ČR.

6. Schválení „Letter of Intent“ projektu H2020 – Supera
Předsednictvo se zabývalo předloženým návrhem na podpis „Letter of Intent“ pro projekt
Supera, který je připravován jedním členem konsorcia projektu GEECCO, na němž se TA ČR
podílí. Jedná se o přidruženou aktivitu k projektu GEECCO a více méně o rozšíření aktivit
v rámci gendrové otázky.
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Předsednictvo souhlasí s podepsáním „Letter of Intent“ konsorcia projektu Supera, a tím
souhlasí i se spoluprací na tomto projektu v případě jeho podpory z H2020.

7. Průběžná informace o programech TA ČR
Předsednictvo bere na vědomí průběžnou informaci o programech TA ČR za období červenec
2016.
8. Průběžná informace o čerpání rozpočtu TA ČR
Předsednictvo bere na vědomí informace o čerpání rozpočtu za období červenec 2016.

9. Průběžná informace o stavu kontrol
Předsednictvo bere na vědomí průběžnou informaci o stavu kontrol za období červenec
2016.
10. Průběžné hodnocení rizik k 30. 6. 2016
Tento bod byl přesunut na příští zasedání přTA.

11. Nový informační systém - postup prací
Předsednictvo bere na vědomí informace o postupu prací na přípravě spuštění nového
informačního systému TA ČR – ISTA.
12. Různé

Žádost o uspořádání semináře s dr. Markem Hersamem
Předsednictvo projednalo žádost od ekonomického diplomata Americké ambasády v Praze
o uspořádání semináře na téma inovací, komercializace VaV, či podpory start-upů s účastí
dr. Marka Hersama, který je vědeckým vyslancem US Department of State.

Předsednictvo souhlasí s uskutečněním tohoto semináře, a to dne 13. 9. a pověřuje KaTA
dojednáním podrobností semináře s N. Woodiwissem – ekonomický diplomat US Embassy.
MB informoval o jednání s p. Středulou k projektu INKA dne 15. 8.

PK podal informaci o setkání s poradenskou firmou A. D. Little dne 15. 8., která zpracovává
ex-ante hodnocení OP Praha pól růstu. Tato firma bude mít následně 4 roky zodpovědnost za
implementaci. Z jednání byl pořízen zápis, který přTA zprostředkuje PK.

MJ informoval o jednání se zástupci Generálního finančního ředitelství, které se uskutečnilo
dne 16. 8. 2016.
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PO informoval o jednání se zástupci ČMZRB, které se uskutečnilo dne 17. 8. a bylo zde
dohodnuto, že bude nadále pokračovat společná pracovní skupina, která bude navazovat na
pracovní skupinu k finančním nástrojům. S ČMZRB byla diskutována příprava pilotního
projektu či možnost zprostředkovat ČMZRB dotaci, aby mohla realizovat finanční nástroj.
PO dále informoval o schůzce s p. Burgstallerem z MŠMT k administraci programů, která se
uskutečnila dne 17. 8.

VK uvedl, že je v jednání další postup v otázce doposud nepodepsaného memoranda
s National Agency for Technological Development z Kazachstánu. Ve spolupráci s ambasádou
v Astaně jsou podnikány další kroky a připravována případná účast zástupce TA ČR
v ministerské misi na podzim t. r.
Pro zasedání výboru Rady vlády pro konkurenceschopnost, které se v brzké době uskuteční,
a to na téma kreativní průmysl, je potřeba připravit podklady – domluvit s M. Krausem.

Bylo rozhodnuto, že se TA ČR nezúčastní semináře V4, který má proběhnout 20. 9. 2016
v Tbilisi.
Předsednictvo bylo dále informováno, že:
•
•

•

dne 23. 8. se uskuteční pracovní skupina MŽP-TA ČR;
dne 11. 10. se uskuteční Česko-izraelská konference v oblasti komercializace výsledků
(Izrael by mohl být zemí pro prodloužený program DELTA);
byly pozitivní reakce na kulaté stoly k programům THÉTA a NCK.

Předsednictvo vzalo informace na vědomí.

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

25. 8. 2016 od 9:00 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Prezenční listina z 311. zasedání předsednictva TA ČR
Program 311. zasedání přTA
Křepelková, Kropáčková
Očko
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