Zápis z 317. zasedání předsednictva TA ČR
Číslo jednací
Datum a čas:
Místo konání:

TACR/41-36/2016

13. 10. 2016, 9:20–15:30 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), Ing. Pavel Komárek, CSc. (PK)

Přítomni:
Hosté:
Omluveni:
Jednání řídil:

Drahuše Rottová (DR), Ing. Luděk Knorr (LK), prof. Ing. Václav Havlíček, CSc.,
Jan Krechl, Mgr. Markéta Šulcová, Bc. Dominika Paclíková, Ing. Anna Veselská
doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo (VK)
Ing. Petr Očko, Ph.D (PO)

1. Kontrola zápisu a úkolů z 316. zasedání přTA
Zápis z 316. zasedání přTA ze dne 5. 10. 2016 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto
zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.
2. Průběžné hodnocení programu Centra kompetence
Předsednictvo schválilo dokument „Průběžné hodnocení programu Centra kompetence“.

3. Pokrok v projektu CHIST ERA a nominování další osoby TA ČR do týmu
Předsednictvo se seznámilo s materiálem k projektovému záměru pro podání do výzvy FET
COFUND CHIST ERA II, kdy byla konsorciem projektu schválena následující 2 témata:
•
•

Smart Plants for a Smart Industry
Object recognition and manipulation by robots: Data sharing and reproducible
experiments.

Předsednictvo pověřilo MB, aby se zúčastnil schůzky konsorcia projektu v Paříži dne 8. 11.
2016.
Předsednictvo se dohodlo, že druhou kontaktní osobou za TA ČR bude nominován L. Kačena.

4. Změny v projektech – doporučení Oddělení realizace projektů

TF02000013
Předsednictvo schválilo výpověď Smlouvy o poskytnutí účelové podpory z důvodu nezískání
finanční podpory zahraničními partnery projektu TF02000013.
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TA04011373
Předsednictvo schválilo přidání nového účastníka do projektu TA04011373.

5. Termíny zasedání přTA v měsíci listopadu a další akce
Předsednictvo se dohodlo, že v listopadu se zasedání přTA uskuteční v těchto termínech:
•
•

3. 11. od 9-12 h
16. 11. od 9-13 h

Pro potřeby účasti zástupce přTA na 66. zasedání VR (Praha) a 54. zasedání KR (Plzeň) ve
dne 11. 11. se přTA operativně dohodne, kdo z členů přTA se těchto zasedání zúčastní.
Předsednictvo se dohodlo, že:
•
•

termín společného zasedání přTA a přGA bude diskutován začátkem příštího roku;
termín spolčeného zasedání orgánů TA ČR (přTA, VR a KR) projedná PO s předsedy
VR a KR a bude naplánováno na začátek roku 2017.

6. Vyhodnocení výsledků 2. veřejné soutěže programu EPSILON
Předsednictvo se zabývalo hodnocením návrhů projektů v rámci 2. veřejné soutěže programu
EPSILON (EPSILON 2).

Jednání a rozhodnutí přTA o výsledcích EPSILON 2 se zúčastnil zástupce kontrolní rady
prof. Havlíček.
U projednávaných projektů nebyl zjištěn střet zájmů žádného člena přTA.

Při projednáváni návrhů projektů přTA vycházelo z doporučení odborného poradního orgánu
(Rady programu EPSILON) a ze všech poskytnutých podkladů a při jednání je zohlednilo.

Předsednictvo postupně projednalo dle zpracovaného přehledu všechny návrhy projektů dle
hodnocení Rady programu a rozhodlo o podpoře 283 projektů.

Výsledky budou zveřejněny na webových stránkách TA ČR nejpozději dne 18. 10. 2016.
Budou zveřejněny celkem dva seznamy projektů:
1. Projekty doporučené k podpoře – předkladatelům bude nabídnuto uzavření
Smlouvy o poskytnutí účelové podpory.
2. Projekty, které nejsou doporučeny k podpoře.

U všech projednaných návrhů projektů se přTA ztotožnilo s rozhodnutím RP, kromě návrhů
projektů TH02020578, TH02010919, TH02020362 a TH02020113.
Zdůvodnění rozdíleného rozhodnutí přTA oproti stanovisku RP bude zveřejněno na
webových stránkách TA ČR současně s výsledky 2. VS programu EPSILON.
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7. Informace ze služební cesty do Krynice
Předsednictvo vzalo na vědomí informace z uskutečněné služební cesty PO a P. Horáka
v Krynici v termínu 6.-8. 9. 2016.
8. Různé
PO informoval přTA o jednání V4, které se uskutečnilo dne 6. 10. v Brně.

PO dále podal krátkou informaci z jednání se zástupci MZV k programu BETA a jeho využití
pro potřeby MZV. Dále byla se zástupci MZV projednána podpora v rámci programu DELTA
a zahraniční spolupráce v souvislosti s předsednictvím TA ČR organizaci Taftie.
Předsednictvo vzalo informace na vědomí.

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

21. 10. 2016 od 9:00 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Prezenční listina z 317. zasedání předsednictva TA ČR
Program 317. zasedání přTA
Rottová
Očko
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