Zápis z 312. zasedání předsednictva TA ČR
Číslo jednací
Datum a čas:
Místo konání:
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:
Jednání řídil:

TACR/41-31/2016

25. 8. 2016, 10:40–14:00 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), Ing. Pavel Komárek, CSc. (PK)
Drahuše Rottová (DR), Ing. Luděk Knorr (LK)
doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo (VK)
Ing. Petr Očko, Ph.D (PO)

1. Kontrola zápisu a úkolů z 311. zasedání přTA
Zápis z 311. zasedání přTA ze dne 18. 8. 2016 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto
zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.

2. DAFOS – způsob technického nastavení sledování duplicit a komplementarit
Předsednictvo diskutovalo o využití systému DAFOS, který je primárně datovým úložištěm
informací o projektech a příjemcích veřejné podpory a slouží především pro export a analýzu
dat pro další účely v oblasti hodnocení. Zároveň je využíván pro hodnocení duplicit či střetů
zájmů a vazeb projektů a příjemců mezi sebou při hodnocení projektů TA ČR.

Předsednictvo souhlasí s tím, že by se DAFOS měl aplikovat do hodnotícího systému TA ČR
a měl by se zaměřit také více na hodnocení programů TA ČR, a to nejlépe pro nejbližší
nadcházející veřejnou soutěž.
Systém DAFOS by měl směřovat také k provázanějšímu hodnocení projektů v souvislosti
s vazbami mezi nimi a příjemci. Dále by měl směřovat rovněž k využití při hodnocení přínosů
a dopadů programů TA ČR.
KaTA připraví návrh, jak by měl být systém DAFOS využit pro hodnocení projektů TA ČR,
respektive v rámci veřejných soutěží.

3. Program Národní centra kompetence
Předsednictvo diskutovalo o přípravě programu Národní centra kompetence (NCK).

Program NCK by měl být jednou z důležitých součástí budoucí podpory aplikovaného
výzkumu po roce 2020, nicméně TA ČR by v tomto rozhodujícím období měla mít i další nové
programy. S tím souvisí i otázka zaměření výzkumu a personálních kapacit pro procesování
veřejných soutěží a převážně také provázání programu NCK s ostatními programy TA ČR.
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Předsednictvo bere na vědomí informace o dosavadních přípravách programu a dalším
postupem se bude zabývat po závěrech z 64. zasedání VR dne 2. 9.

4. Příprava na předsednictví Taftie
Předsednictvo bylo seznámeno s dosavadním stavem příprav předsednictví TA ČR agentuře
Taftie v roce 2017.
Předsednictvo projednalo a schválilo obsah akcí Taftie 2017. Všech pět připravovaných akcí
by mělo být propojeno mottem „Nově v mezinárodní spolupráci“, Policy Forum by mělo
akcentovat posílení spolupráce Taftie s OECD, EU a se třetími zeměmi.
Jedno z témat předsednictví Taftie (zejména na Policy Forum) by mělo být i téma spolupráce
agentur na vyhlašování společných výzev, a to zejména s ohledem na možné budoucí větší
zaměření EK na nástroj Cofundu (těsnější komunikace s EK v této věci a zjištění aktuálních
záměrů EK pro „nástupce“ stávajícího programu H2020 by mělo být rovněž součástí témat
předsednictví TAČR v Taftie).
Předsednictvo se dále dohodlo, že v rámci pracovních skupin – Task Force – by mohla být
zřízena nová Task Force na finanční nástroje. Jednalo by se zejména o sdílení praktických
zkušeností mezi agenturami, a to se zaměřením na reálné využití těchto nástrojů pro podporu
výzkumu a inovací. Tato otázka bude projednána na MSV 6. 10. při setkání s vedením agentur
V4. Na přípravě podkladů, námětů a informací pro tuto Task Force je nutná spolupráce MPO
a CI.

5. Žádost o specifikaci programu pro ČR v rámci Finančních mechanismů EHP a Norska
2014-2021
Předsednictvo projednalo předložený dopis MF ve věci zapojení ČR do využití finanční
podpory z EU prostřednictvím Finančních mechanismů EHP a Norska 2014-2021.
6. Jmenování členů RP BETA/2
Předsednictvo jmenovalo Ing. Zdeňka Nováka, Ing. Danu Drábovou, Ph.D., Mgr. Miroslavu
Leflerovou a JUDr. Václava Koberu členy Rady programu BETA/2.

7. Schválení projektové žádosti ERA-NET Cofund Promoting Gender Equality in H2020 and the
ERA (GENDER NET PLUS) k předložení do programu Horizont 2020
Předsednictvo bere na vědomí vývoj projektu a fakt, že se na projektové žádosti stále pracuje.

Předsednictvo souhlasí se současnou podobou návrhu projektu GENDER NET PLUS
k předložení do výzvy Horizont 2020, která umožní TA ČR pilotně ověřit společnou přípravu
výzev s podporou EK a současně s finančním příspěvkem EK pro pilotní výzvu, jak je
umožněno v rámci H2020.
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8. Úsek BETA – rozhodnutí o veřejné zakázce TB9500MD303
Předsednictvo na základě doporučení hodnoticí komise rozhodlo o výběru nabídky uchazeče
GEPRO spol. s r. o., Štefánikova 15000 Praha, IČ: 44851529, ve veřejné zakázce malého
rozsahu TB9500MD303 s názvem „Vývoj serverového řešení pro Systém stavu pohybových
ploch letišť v České republice pro připravovanou agendu ÚCL (etapa III)“ jako vhodné.
9. Harmonogram a stav projektů podávaných do OP Zaměstnanost v gesci MPSV a dalších
projektů
Předsednictvo bere na vědomí předložené informace o připravovaných interních projektech
TA ČR.

Předsednictvo se podrobněji zabývalo projektem PROEVAL (Evidence-based řízení programů
podpory VaVaI, zefektivnění analytické a datové podpory TA ČR) a souhlasí se složením
řídícího výboru projektu následovně – MB, LK, L. Kačena, M. Křepelková a R. Lupták.
PO bude na jednáních výboru stálým hostem.
Předsednictvo bere na vědomí návrh projektového týmu projektu PROEVAL a jeho
připravované zahájení dne 1. 9. 2016.

10. Informace o ukončení projektu „Konzultace právního rámce pro inovační systém v Gruzii“
Předsednictvo vzalo na vědomí informaci o ukončení projektu s Gruzínskou agenturou GITA.
V rámci této spolupráce získala TA ČR další cenné informace o činnosti obdobných
zahraničních agentur a došlo k navázání těsnější spolupráce.
Bude řešena otázka další spolupráce s partnerskou agenturou GITA, a to možným podpisem
připraveného memoranda o spolupráci, v případě možnosti další spolupráce s Českou
rozvojovou agenturou, ať již spočívající v navazujícím projektu s Gruzií, či s jinými zeměmi.

11. Vyjádření ke kontrolním závěrům NKÚ
Předsednictvo bylo informováno o spolupráci s ÚV při přípravě materiálu do vlády ke
kontrolním závěrům NKÚ z prováděné kontroly v TA ČR.
12. Průběžné hodnocení rizik k 30. 6. 2016
Tento bod byl přesunut na další zasedání přTA.
13. Různé

Audit činnosti TA ČR v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb.
Předsednictvo bylo informováno o zpracované Zprávě z auditu činnosti TA ČR provedené na
základě usnesení vlády ČR ze dne 30. 5. 2016 č. 477.
Předsednictvo se dohodlo, že Zpráva bude zveřejněna na webových stránkách TA ČR.
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Příští zasedání:
Místo konání:
Přílohy:
Zapsal/a:
Kontroloval/a:

1. 9. 2016 od 9:00 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Prezenční listina z 312. zasedání předsednictva TA ČR
Program 312. zasedání přTA
Rottová
Očko
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