Zápis z 326. zasedání předsednictva TA ČR
Číslo jednací
Datum a čas:
Místo konání:
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:
Jednání řídil:

TACR/6-1/2017

5. 1. 2017, 10:00–15:00 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)
Ing. Petr Očko, Ph.D (PO)

1. Kontrola zápisu a úkolů z 325. zasedání přTA
Zápis z 325. zasedání přTA ze dne 22. 12. 2016 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto
zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.

2. Přehled námětů na zlepšení činnosti TA ČR
Předsednictvo se na základě diskuze k tomuto tématu dohodlo, že přehled námětů bude
zklastrován a upraven.
3. Prezentace prvních závěrů průběžného hodnocení programu DELTA
Předsednictvu byl představen první draft zpracovaných závěrů průběžného hodnocení
programu DELTA.

Do konce února 2017 bude zpracována závěrečná zpráva průběžného hodnocení programu
DELTA a na konci března bude celé hodnocení připraveno ke zveřejnění.

4. Akční plán implementace strategie rozvoje TA ČR – po připomínkách
Předsednictvo se postupně zabývalo nevypořádanými připomínkami v rámci předloženého
dokumentu, které byly vyřešeny a zapracovány přímo při jednání.
5. Využití Seal of Excellence SME Instrumentu v GAMA, PP2
Předsednictvo se zabývalo předloženým rozborem možností využití Seal of Excellence SME
Instrumentu fáze 1 v podprogramu 2 programu GAMA a na základě toho se dohodlo, že bude
zpracována úprava programu GAMA, která je v kompetenci poskytovatele.

6. Akční plán pro oblast multilaterální spolupráce TA ČR na 1. pololetí 2017
Předsednictvo schválilo Akční plán pro oblast multilaterální zahraniční spolupráce na
1. pololetí roku 2017. Plán bude jako součást zahrnut do připravovaného Akčního plánu
mezinárodní spolupráce.
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Předsednictvo bere na vědomí přehled zahraničních akcí Taftie, Evropské komise, OECD
a V4 v 1. pololetí roku 2017.

7. Veřejná konzultace Horizon 2020
Předsednictvo projednalo návrh odpovědí TA ČR do veřejné konzultace Horizon 2020
a souhlasí s vyplněným dotazníkem veřejné konzultace Horizon 2020 a pověřuje KaTA jeho
vložením do on-line formuláře EK a také zasláním na MŠMT, jako podklad pro jednotné
stanovisko ČR, které je zpracováno v rámci RKS.

8. Podklady s vymezením k duplicitě u projektů podpořených v rámci 2. VS EPSILON
Na základě úkolu z 317. zasedání přTA ze dne 13. 10. 2016 předložila KaTA stav kontroly
podkladů s vymezením k duplicitě u projektů podpořených v rámci 2. VS programu EPSILON.

Předsednictvo souhlasí se stanoviskem sektorových specialistů a rozhodlo o tom, že
s příjemci
projektů
č. TH02020477,
TH02020691,
TH02010268,
TH02030761
a TH02030720 bude uzavřena Smlouva o poskytnutí účelové podpory.

9. Nový informační systém – postup prací
Předsednictvo vzalo na vědomí informace o postupu prací v rámci přípravy spuštění nového
informačního systému TA ČR – ISTA.
10. Příprava na předsednictví TAFTIE – leden 2017
Předsednictvo bere na vědomí stav příprav a harmonogram kroků pro první čtvrtletí 2017.

11. Projekty Horizontu 2020 a jejich náročnost z hlediska zdrojů
Předsednictvo bere na vědomí informaci o úkolech a možnostech lidských a finančních zdrojů
všech tří projektů Horizontu 2020 (GENDER NET PLUS – COFUND, GEECCO a NewHoRRIzon),
u nichž je TA ČR partnerem, a jejichž náklady budou, s výjimkou Cofund projektu, ze strany
EU financovány ze 100 %.
12. Různé
PK informoval o připravovaném veletrhu s názvem Věda Výzkum Inovace, který se koná ve
dnech 28. 2. – 2. 3. 2017 v Brně.
MB informoval, že obdržel nominační dekret do Rady programu TRIO.
Dále informoval, že na základě dohody s předsedou VR se dne 9. 1. uskuteční schůzka v sídle
TA ČR s prof. Burton Lee ze Stanfordu k otázce inovací.

Předsednictvo vzalo informace na vědomí.
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Příští zasedání:
Místo konání:
Přílohy:
Zapsal/a:
Kontroloval/a:

18. 1. 2017 od 10:00 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Prezenční listina z 326. zasedání předsednictva TA ČR
Program 326. zasedání přTA
Rottová
Očko
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