Zápis z 319. zasedání předsednictva TA ČR
Číslo jednací
Datum a čas:
Místo konání:
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:
Jednání řídil:

TACR/41-38/2016

27. 10. 2016, 8:15–10:10 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)
Drahuše Rottová (DR), Ing. Lukáš Kačena (LKa)

doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo (VK), Ing. Pavel Komárek, CSc. (PK), Ing. Luděk Knorr
(LK)
Ing. Petr Očko, Ph.D (PO)

1. Kontrola zápisu a úkolů z 318. zasedání přTA
Zápis z 318. zasedání přTA ze dne 21. 10. 2016 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto
zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.

2. Další postup v rámci programu DELTA a návrh na přípravu vyhodnocení stávajícího
programu DELTA
Předsednictvo projednalo další postup v rámci programu DELTA a zabývalo se též přípravou
průběžného hodnocení stávajícího programu DELTA.
3. Příprava na předsednictví Taftie – říjen 2016
Předsednictvo se zabývalo přípravou a organizací EWG a Expert session 1, které se uskuteční
v příštím roce v režii TA ČR v rámci předsednictví Taftie.

Předsednictvo vzalo na vědomí stav příprav a upravený orientační rozpočet akcí Taftie
a souhlasí s navrhovaným programem 1. Expertního setkání a 1. EWG meetingu.

4. Schválení výstupů KA6 projektu Zefektivnění činností TA ČR
Projednání tohoto bodu bylo přesunuto na příští zasedání.

5. Úsek BETA – rozhodnutí o dalším postupu v realizaci projektu TB030MZP001
Předsednictvo rozhodlo na základě oponentských posudků o vyplacení podpory projektu
TB030MZP001 na rok 2016.

6. Podklady pro výběrová řízení na údržbu a rozvoj aplikace IS BETA
Předsednictvo rozhodlo o schválení zadávacích dokumentací pro poptávková řízení – Rozvoj
a údržba aplikace Průvodce podáním nabídky 2017 a Rozvoj a údržba aplikace ISRB 2017
s tím, že požaduje, aby se na realizaci zakázky podílel pracovník IT.
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7. Rozhodnutí ve věci ukončování projektů z minitendrů a projektů počínaje 5. výzvou
programu BETA
Předsednictvo bere na vědomí předložené informace o stavu realizace projektu
TB95TACR999 a průběhu zadávání jednotlivých minitendrů. Pro ukončování projektů od
5. výzvy programu BETA stanoví výjimku z administrativního postupu dle SME-03.
8. Schválení záměru úpravy programu EPSILON tak, aby v rámci financování úspěšných
projektů bylo umožněno malým a středním podnikům poskytnout půjčku nebo záruku
ČMZRB
Předsednictvo projednalo předložený záměr úpravy programu EPSILON v souvislosti
s ČMZRB a dohodlo se, že k této záležitosti se ještě uskuteční schůzka.
9. Různé

Příprava na 31. schůzi VVVKMT
Předsednictvo diskutovalo o přípravě na 31. schůzi VVVKMT, která se uskuteční dne 2. 11.
a kde budou projednány 2 materiály TA ČR.

Předložené body pro informaci byly přesunuty na příští zasedání.

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

3. 11. 2016 od 9:00 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Prezenční listina z 319. zasedání předsednictva TA ČR
Program 319. zasedání přTA
Rottová
Očko
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