Zápis z 318. zasedání předsednictva TA ČR
Číslo jednací
Datum a čas:
Místo konání:
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:
Jednání řídil:

TACR/41-37/2016

21. 10. 2016, 9:10–14:00 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), doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo (VK), Ing. Pavel Komárek, CSc. (PK)

Drahuše Rottová (DR), Ing. Luděk Knorr (LK), prof. Ing. Pavel Václavek, Ph.D., Ing.
Jan Krechl, Mgr. Markéta Šulcová, Petra Nižňanská, Ing. Anna Veselská
Ing. Petr Očko, Ph.D (PO)

1. Kontrola zápisu a úkolů z 317. zasedání přTA
Zápis z 317. zasedání přTA ze dne 13. 10. 2016 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto
zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.
2. Vyhodnocení výsledků 3. veřejné soutěže programu DELTA
Předsednictvo se zabývalo hodnocením návrhů projektů v rámci 3. veřejné soutěže programu
DELTA (DELTA 3).

Jednání a rozhodnutí přTA o výsledcích DELTA 3 se zúčastnil zástupce kontrolní rady
prof. Václavek.
VK se nezúčastnil projednávání návrhů projektů TF03000055 a TF03000031 z důvodu
zamezení střetu zájmů. U dalších projednávaných návrhů projektů nebyl zjištěn střet zájmů
žádného člena přTA.

Při projednávání návrhů projektů přTA vycházelo z doporučení odborného poradního orgánu
(Rady programu DELTA) 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 8 projektů s tím, že z toho 2 projekty nebyly
podpořeny na korejské straně, a proto nemůže být uzavřena s těmito uchazeči Smlouva
o poskytnutí účelové podpory dle podmínek soutěže.
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Výsledky budou zveřejněny na webových stránkách TA ČR nejpozději dne 25. 10. 2016.
Budou zveřejněny celkem tři seznamy projektů:
1. Projekty doporučené k podpoře – předkladatelům bude nabídnuto uzavření
Smlouvy o poskytnutí účelové podpory.
2. Projekty doporučené k podpoře odborným poradním orgánem, které však nejsou
podpořeny z důvodu nesplnění podmínky Zadávací dokumentace dle bodu 3.2
Specifické podmínky pro uchazeče, kdy musí být splněna následující skutečnost:
„Předsednictvo TA ČR může podpořit návrh projektu pouze v případě, že tento
návrh projektu bude podpořen také partnerskou agenturou KIAT nebo KETEP.“
3. Projekty, které nejsou doporučeny k podpoře.

Předsednictvo před podpisem Smlouvy bude vyžadovat od některých uchazečů doložení
dokumentů:
•
•
•

vlastnickou strukturu uchazečů,
ekonomické zdraví uchazečů (při zjištění zvýšené míry rizika u uchazečů),
finanční plán u podniků mladších 18 měsíců.

Dále musí mít uchazeč před podpisem Smlouvy se zahraničním partnerem uzavřenou
smlouvu, ve které bude vymezen způsob spolupráce na řešení projektu a dále zde bude
ošetřena problematika ochrany práv duševního vlastnictví. Tuto smlouvu je povinen před
podpisem Smlouvy o poskytnutí podpory poskytovateli předložit, včetně Smlouvy o účasti na
řešení projektu.

3. Schválení „Terms of Reference For German-Czech Bilateral Co-funding of R&D Projects“
Předsednictvo souhlasí s návrhem „Terms of Reference For German-Czech Bilateral
Co-funding of R&D Projects“.

4. Schválení „Memorandum of Understanding on Information Exchange between
the Technology Agency of the Czech Republic and the JSC National Agency for Technological
Development“
Předsednictvo schválilo návrh Memorandum of Understanding on Information Exchange
between the Technology Agency of the Czech Republic and the JSC National Agency for
Technological Development“.
Podpis tohoto Memoranda bude učiněn v příhodnou dobu.

5. Plán aktivit mezinárodní spolupráce TA ČR
Předsednictvo bere na vědomí informaci o plnění aktivit zahraniční spolupráce TA ČR ve
3. kvartálu roku 2016 a souhlasí s navrženým plánem aktivit.
Dále bylo přTA informováno, že ve dnech 8.–10. 11. se uskuteční česko-korejské fórum
v Koreji, jehož se zúčastní PO.
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PO se také zúčastní mise místopředsedy vlády ČR pro VaVaI do Izraele v termínu 6.–9. 12.
2016.

Předsednictvo bylo v souvislosti s přípravou na předsednictví agentuře Taftie informováno,
že na příští zasedání bude předložen materiál s návrhy na přednášející pro první 2
konference, které budou pořádány začátkem roku 2017.

6. SME-XX Schvalování metodik v působnosti TA ČR
Předsednictvo schválilo směrnici SME-XX – Směrnice pro schvalování certifikovaných
metodik v působnosti TA ČR.

7. Schválení postupu pro průběžné hodnocení CK2 pro rok 2017
Předsednictvo bere na vědomí informaci o ukončení první fáze průběžného hloubkového
hodnocení projektů podpořených v rámci 2. veřejné soutěže programu Centra kompetence
a souhlasí s navrženým postupem hodnocení v roce 2017.

Předsednictvo požaduje, aby jako podklad pro závěrečné hodnocení, které bude předloženo
na jednání přTA, byla zároveň se stanovisky zpravodaje k průběžné zprávě, stanovisky
pověřených konzultantů a vyjádření Oddělení realizace projektů, předložena i stanoviska
Rady programu.

8. Jmenování členů Rady programu BETA/2
Předsednictvo na základě doporučení VR jmenovalo Ing. Zdeňka Nováka, JUDr. Václava
Koberu, Ing. Danu Drábovou, Ph.D., Mgr. Miroslavu Leflerovou, Mgr. Martinu Štěpánkovou,
PhDr. Mgr. Andreu Baršovou, Ph.D., Mgr. Jindřicha Vobořila a MUDr. Viktora Mravčíka, Ph.D.
členy Rady programu BETA/2.

9. Harmonogram veřejných soutěží v roce 2017 – aktualizace
Předsednictvo souhlasí s předloženým harmonogramem veřejných soutěží na rok 2017 s tím,
že budou vyhlášeny níže uvedené veřejné soutěže:
•
•
•
•
•
•

4. VS programu DELTA (Německo)
1. VS programu ZÉTA
3. VS programu EPSILON
1. VS programu ÉTA
5. VS programu DELTA (Japonsko)
1. VS programu THÉTA

10. Opatření v souvislosti s realizací programu BETA/2
Předsednictvo projednalo předložené návrhy opatření související s realizací programu
BETA/2.
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11. Závěry z 65. zasedání VR
Předsednictvo bylo informováno o závěrech vyplývajících z 65. zasedání VR, které se
uskutečnilo dne 14. 10. 2016.
Předsednictvo se dohodlo, že termín společného zasedání orgánů TA ČR (přTA, VR a KR)
bude stanoven na 19. 1. 2016 s tím, že místo a upřesnění formátu jednání bude vyjasněno
s předsedou VR.
Dále se přTA dohodlo, že:
•
•

67. zasedání VR dne 9. 12. (v sídle TA ČR) se zúčastní PK
55. zasedání KR dne 9. 12. (v sídle TA ČR) se zúčastní MJ

12. Pozvánky na akce
Předsednictvo projednalo předložené pozvánky na akce v období říjen-prosinec 2016
a dohodlo se, že:
•

•

•

14. ročníku konference České dny pro evropský výzkum (CZEDER 2016) se dne
25. 10. zúčastní pracovník KaTA.
slavnostního zasedání Akademické rady a Akademického senátu Vysoké školy
technické a ekonomické v Českých Budějovicích se dne 6. 12. dle svých časových
možností zúčastní PK.
účast na Industry foru v Polsku ve dnech 8.–10. 12. 2016 bude ještě zvážena.

13. Informace z Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně 2016 a ze setkání agentur
V4 podporujících VaV
Předsednictvo bylo informováno o spolupráci agentur V4 podporujících VaV, kdy se
uskutečnilo jednání v rámci MSV v Brně dne 6. 10. 2016 za účasti PO a pí Vicenové.
PO informoval o tomto jednání, kdy bylo řešeno převážně zapojení V4 do Horizon 2020.
Na základě dohody vzešlé z jednání připravuje TA ČR návrh dokumentu.

14. Zpráva – změnová řízení dle SME – 07 za období září 2016
Předsednictvo bere na vědomí zprávu o změnových řízeních za období září 2016.

15. Průběžná informace o programech TA ČR
Předsednictvo vzalo na vědomí průběžnou informaci o programech TA ČR za období září
2016.
16. Průběžná informace o čerpání rozpočtu TA ČR
Předsednictvo vzalo na vědomí informace o čerpání rozpočtu TA ČR za období září 2016.
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17. Průběžná informace o stavu kontrol
Předsednictvo vzalo na vědomí průběžnou informaci o stavu kontrol za období září 2016.
18. Různé
PO informoval, že dne 21. 10. se uskuteční neformální jednání RVVI.

VK podal stručnou informaci o průběhu konference Odpovědnost ve výzkumu a inovacích
pořádanou Výborem pro záležitosti EU Senátu PČR a Techmania Science Center, o. p. s. dne
20. 10. v prostorách Senátu PČR.
Předsednictvo ocenilo organizaci a realizaci Dne TA ČR, který se uskutečnil dne 20. 10. 2016.

Předsednictvo vzalo informace na vědomí.

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

27. 10. 2016 od 9:00 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Prezenční listina z 318. zasedání předsednictva TA ČR
Program 318. zasedání přTA
Rottová
Očko

Strana 5/5

