Zápis z 313. zasedání předsednictva TA ČR
Číslo jednací
Datum a čas:
Místo konání:
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:
Jednání řídil:

TACR/41-32/2016

1. 9. 2016, 9:15–13:10 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 312. zasedání přTA
Zápis z 312. zasedání přTA ze dne 25. 8. 2016 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto
zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.

2. Program EPSILON - nastavení priorit pro VS s rezorty, platformami a regiony
Předsednictvo diskutovalo o záležitostech spojených s vyhlášením veřejné soutěže programu
EPSILON v souvislosti s nastavením priorit další veřejné soutěže, a to i s ohledem na zapojení
resortů, platforem a zohledněním regionální dimenze při přípravě veřejné soutěže.

3. Projekty COFUND FET a COFUND FLAG ERA
KaTA předložila přTA část plnění úkolu z 309. zasedání, kdy měla zjistit, jaká konsorcia
připravují projekty do tří vybraných výzev ERA NET COFUND Horizontu 2020 a informovat
přTA o těchto podrobnostech a možnostech zapojení TA ČR do těchto projektů. Zatím se
podařilo kontaktovat koordinátora, který připravuje projekt do výzvy FET COFUND. Tento
koordinátor připravuje nastupující projekt běžícího projektu CHIST ERA, který bude podán
do výzvy FET COFUND. Zároveň TA ČR nabídl účast v projektu FLAG ERA II COFUND, který je
již schválen EK, ale portugalský partner odstoupil před uzavřením smlouvy. Je možné se tedy
ještě připojit ke konsorciu a využít příspěvku EK. Projekt ja zaměřen na grafen a human brain
project.
Předsednictvo rozhodlo o nezapojení do FLAG ERA II z důvodu nedostatku času pro
prověření absorpční kapacity.

Předsednictvo rozhodlo, že se TA ČR může zapojit do projektu CHIST ERA a pověřilo KaTA,
aby dále jednala s konsorciem projektu o zapojení TA ČR do něj, aby TA ČR měla možnost
ovlivnit témata společné výzvy.
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4. Změny v projektech – doporučení Oddělení realizace projektů

TG02010033
Příjemce projektu podal námitku proti vyměřené smluvní pokutě projektu ve výši 5 000 Kč
za porušení smluvních podmínek čl. 4, odst. 2, písm. b) Všeobecných podmínek.

Předsednictvo po důkladném posouzení podkladů nevyhovuje námitkám příjemce
a potvrzuje platnost vyměřené smluvní pokuty.

5. Úsek BETA – rozhodnutí o uzavření rámcové smlouvy projektu TB95TACR999
Předsednictvo na základě doporučení hodnoticí komise podmínečně rozhodlo o uzavření
rámcové smlouvy se všemi uchazeči, kteří podali nabídku na uzavření rámcové smlouvy ve
veřejné zakázce TB95TACR999 s názvem „Návrh perspektiv tematických oblastí výzkumu,
vývoje a inovací reagujících na kontext, obsah a rozsah tzv. čtvrté průmyslové revoluce
(Průmysl 4.0)“. Podmínkou platnosti rozhodnutí je dodání dodatečně vyžádaných originálů
dokumentů (potvrzení o bezdlužnosti a výpisy z rejstříků).
Rámcová smlouva bude uzavřena s následujícími uchazeči: Vysoká škola podnikání a práva,
a. s., České vysoké učení technické v Praze, Elektrotechnická asociace České republiky,
Technologické centrum AV ČR.
Předsednictvo schválilo další postup/harmonogram ve věci zadávání minitendrů a vyhlášení
další etapy projektu veřejné zakázky pro pokrytí výzkumných potřeb několika resortů
s tématikou Průmysl 4.0.

Předsednictvo s ohledem na skutečnost, že nebyly dodány chybějící dokumenty na toto
jednání (doložení kvalifikace – má být dodáno během následujícího dne), rozhodne
o potvrzení svého rozhodnutí prostřednictvím hlasování per rollam.

6. Účast TA ČR v nově vznikající pracovní skupině pro výzkum ve společenských a humanitních
vědách a umění pod Joint Research Center EC – JRC
Předsednictvo bere na vědomí zprávu z jednání konsorcia k měření spillover efektů
v kulturních kreativních odvětvích a o navazující konferenci.
Předsednictvo uložilo KaTA započít jednání se zástupci JRC za účelem zjištění možnosti účasti
TA ČR na vytvoření nové pracovní skupiny pro výzkum ve společenských a humanitních
vědách včetně umění pod JRC.

7. Termíny zasedání přTA na nadcházející měsíce
Předsednictvo se zabývalo termíny jednání přTA v měsících září a říjen a dohodlo se
následovně:
314. přTA – 9. 9. od 9:00 h;
v případě potřeby přTA projedná některé záležitosti dne 15. 9.;
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315. přTA – 29. 9. od 9:00 h;
316. přTA – 5. 10. od 9:00 h;
317. přTA – 13. 10. od 9:00 h (zřejmě bude celodenní jednání);
318. přTA – 21. 10. od 9:00 h;
319. přTA – 27. 10. od 9:00 h.

Předsednictvo se dále dohodlo, že 53. zasedání KR dne 23. 9. zúčastní MB.

8. Průběžné hodnocení rizik k 30. 6. 2016
Předsednictvo bere na vědomí průběžné hodnocení rizik vyplývajících z mapy rizik a plnění
protiopatření.
9. Různé

Rozhodnutí o zadání postupu při výběru dodavatele personálního auditu dle
požadavku ÚV
Předsednictvo diskutovalo o zadání postupu pro výběr dodavatele personálního auditu
v rámci TA ČR dle požadavku ÚV.
VK informoval přTA o podání projektu NewHoRRIzon.

VK dále uvedl, že dne 31. 8. se uskutečnila pracovní skupina TA ČR pro mezinárodní
spolupráci, na níž byli přítomní informováni o vytvořené koncepci mezinárodní spolupráce
MŠMT, a bylo zde diskutováno prodloužení programu DELTA.
Předsednictvo souhlasí s účastí PK na akci 1st China – Central and Eastern European
Countries (CEEC) Conference on Innovation Cooperation & 3rd China-CEEC Seminar on
Innovation, Cooperation in Technology and International Transfer of Technology, která se
uskuteční ve dnech 7.-11. 11. 2016 v Číně, Nanjingu.
Předsednictvo vzalo informace na vědomí.

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

9. 9. 2016 od 9:00 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Prezenční listina z 313. zasedání předsednictva TA ČR
Program 313. zasedání přTA
Rottová
Očko
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