Zápis z 320. zasedání předsednictva TA ČR
Číslo jednací
Datum a čas:
Místo konání:
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:
Jednání řídil:

TACR/41-39/2016

3. 11. 2016, 9:30–12:15 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Ing. Petr Očko, Ph.D (PO), Ing. Miroslav Janeček, CSc. (MJ), Ing. Pavel Komárek,
CSc. (PK)
Drahuše Rottová (DR), Ing. Luděk Knorr (LK)

RNDr. Martin Bunček, Ph.D. (MB), doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo (VK)
Ing. Petr Očko, Ph.D (PO)

1. Kontrola zápisu a úkolů z 319. zasedání přTA
Zápis z 319. zasedání přTA ze dne 27. 10. 2016 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto
zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.

2. Schválení výstupů KA6 projektu Zefektivnění činností TA ČR
Předsednictvo schválilo předložené finální výstupy klíčové aktivity 6 s názvy „Metodika pro
daňové odpočty na výzkum a vývoj“, „Metodika poradenství při exportu výsledků výzkumu“
a „Metodika Poradenského centra TA ČR v oblasti specifických témat přípravy a realizace
projektů VaVaI“ a pověřilo KaTA zveřejněním těchto materiálů na webových stránkách
TA ČR.
3. Změny v projektech – doporučení Oddělení realizace projektů

TE02000077
Předsednictvo schválilo změnu dalšího účastníka projektu TE02000077.

TA04021746
Předsednictvo schválilo odstoupení dalšího účastníka projektu TA04021746 a převzetí jeho
práv a povinností hlavním příjemcem projektu.

TA04021687
Předsednictvo schválilo předčasné ukončení projektu TA04021687 s tím, že od příjemce
bude TA ČR vyžadovat prokázání využití přijaté dotace na projekt, řešení duševního
vlastnictví k výsledkům projektu a především, aby se příjemce pokusil výsledky využít.
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4. Změny v Radě programu BETA/2
Předsednictvo bere na vědomí rezignaci Petra Druláka na členství v Radě programu BETA/2
a souhlasí s předložením nominace Jakuba Dürra do Rady programu BETA/2 na 66. zasedání
VR.
5. Vytvoření nových oborových panelů programu EPSILON
Předsednictvo projednalo záležitost žádosti MD o ustanovení samostatného oborového
panelu programu EPSILON pro dopravu, což VR doporučila na svém 65. zasedání.
Předsednictvo se dohodlo, že oborové panely programu EPSILON budou rozšířeny
o samostatný panel pro oblast dopravy s tím, že přTA konstatuje, že se jedná o výjimečnou
situaci a další rozšiřování panelů programu EPSILON není možné s ohledem na
administrativní zátěž KaTA.

6. 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.
7. Nový informační systém – postup prací
Předsednictvo vzalo informace na vědomí.

8. Zápis z jednání o spolupráci mezi TA ČR a GFŘ
Předsednictvo bylo informováno o jednání se zástupci GFŘ ze dne 24. 10. 2016.

9. Komunikační plán ISTA – průběžná informace
Předsednictvo vzalo na vědomí průběžné informace o plnění komunikačního plánu realizace
nového informačního systému TA ČR – ISTA.
10. Různé
PK informoval, že dne 1. 11. se zúčastnil společně s PO jednání se zástupci ÚV k NCK.
PO informoval, že v termínu 16. 11. se zúčastní semináře v Bonnu společně s VK.
Předsednictvo vzalo informace na vědomí.
Příští zasedání:
Místo konání:

15. 11. 2016 od 9:00 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6
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Přílohy:
Zapsal/a:
Kontroloval/a:

Prezenční listina z 320. zasedání předsednictva TA ČR
Program 320. zasedání přTA
Rottová
Očko
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