Zápis z 327. zasedání předsednictva TA ČR
Číslo jednací
Datum a čas:
Místo konání:
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:
Jednání řídil:

TACR/6-2/2017

18. 1. 2017, 10:20–15:00 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Ing. Petr Očko, Ph.D (PO), Ing. Miroslav Janeček, CSc. (MJ), doc. Dr. Ing. Vladimír
Kebo (VK), Ing. Pavel Komárek, CSc. (PK) – účast do 14 h
Drahuše Rottová (DR), Ing. Luděk Knorr (LK)
RNDr. Martin Bunček, Ph.D. (MB)
Ing. Petr Očko, Ph.D (PO)

1. Kontrola zápisu a úkolů z 326. zasedání přTA
Zápis z 326. zasedání přTA ze dne 5. 1. 2017 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto zasedání
jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.

2. GAMA PP2 a úprava PP1
PK představil zpracovaný podklad k návrhu navazujícího programu GAMA 2 a uvedl, že se
prokázalo, že program GAMA má dobré výsledky, což je základ pro přípravu nového
programu GAMA 2.
Předsednictvu bylo dále předloženo zpracování úkolu z 326. zasedání k možnostem využití
Seal of Excelence v programu GAMA, kdy KaTA navrhuje úpravu programu GAMA, PP 2.

3. Předpoklad čerpání účelové podpory v roce 2018 a střednědobém výhledu
Předsednictvo schválilo předložený přehled čerpání účelové podpory TA ČR v roce 2018
a střednědobém výhledu a pověřilo KaTA, aby do požadovaného termínu 20. 1. předložila
tento přehled RVVI a ÚV.
4. DELTA – upřesnění parametrů 4. VS
Předsednictvo se dohodlo na prodloužení délky trvání soutěžní lhůty do 31. 5. 2017, a to
s ohledem na skutečnost, aby byla soutěžní lhůta obdobná na obou stranách (české
i německé).
Je navrženo, že dne 14. 2. by se mohla uskutečnit tisková konference za účasti premiéra
Sobotky k vyhlášení DELTA 4.

5. ZÉTA – návrh přihlášky a oponentského posudku
Předsednictvo se zabývalo návrhem přihlášky, oponentského posudku a dalších souvisejících
dokumentů pro potřeby 1. veřejné soutěže programu ZÉTA.
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6. Změna termínu odevzdání průběžné zprávy za rok 2016
Předsednictvo souhlasí s prodloužením termínu odevzdání průběžné zprávy za rok 2016
u projektu TE02000077.

7. TH02030120 – odstoupení dalšího účastníka před podpisem Smlouvy u projektu
Předsednictvo souhlasí s odstoupením dalšího účastníka projektu TH02030120 před
podpisem Smlouvy o poskytnutí účelové podpory.
Jednání a rozhodnutí o projektu se nezúčastnil VK z důvodu zamezení střetu zájmů.

8. Podklady s vymezením k duplicitě u projektů podpořených v rámci 2. VS EPSILON
Předsednictvo souhlasí se stanoviskem sektorových specialistů a s příjemci projektů
č. TH02010663 a TH02020578 ukládá KaTA uzavřít Smlouvu o poskytnutí účelové podpory.
9. Rozpočet TA ČR s ohledem na finanční prostředky na zaměstnance
Předsednictvo bere informaci na vědomí a ukládá KaTA situaci i v roce 2017 nadále sledovat.
10. Schválení Plánu kontrol pro rok 2017
Předsednictvo schválilo plán veřejnosprávních kontrol na místě pro rok 2017.

11. Schválení úprav PZ/ZZ a implementačních plánů – Nový koncept přihlášky návrhu projektu
Předsednictvo projednalo předložený koncept přihlášky návrhu projektu a souhlasí
s navrženým postupem a změnami, které administrativně minimálně zatíží žadatele
o podporu s tím, že bude dosaženo zjednodušení díky novému informačnímu systému – ISTA.
V nové přihlášce bude kladen důraz zejména na aplikační a tržní potenciál výsledků a tato
bude použita pro 3. veřejnou soutěž programu EPSILON.
12. Směrnice XX – Projektové řízení
Předsednictvo po diskuzi schválilo předloženou Směrnici XX – Projektové řízení.
13. Kontrola úkolů z jednání předsednictva
Předsednictvo bere na vědomí předložené plnění úkolů a jejich vypořádání.

14. Termíny zasedání přTA v měsíci únoru a pozvánky na akce
Předsednictvo se dohodlo, že v únoru se zasedání přTA uskuteční v těchto termínech:
10. 2. (pátek) od 10 h
15. 2. (středa) od 10 h
24. 2. (pátek) od 10 h
Předsednictvo se dále dohodlo, že:
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•

•
•
•

na akci veřejná rozprava k pojednání využití institucionální podpory na dlouhodobý
rozvoj VO za rok 2016 a dalších projektů řešených v roce 2016 ve dnech 24. a 25. 1.
2017 bude pozvánka předána k využití člence VR pí Vávrové;
setkání se zástupci společnosti Christian Doppler Forschungsgesellschaft se dne 7. 2.
2017 zúčastní L. Kačena;
6. ročníku tradiční konference Evropské strukturální a investiční fondy 2014-2020
v hotelu DAP dne 23. 2. se zástupce TA ČR nezúčastní;
zasedání vědecké rady VŠE v Praze se dne 23. 2. 2017 zástupce TA ČR nezúčastní.

Předsednictvo se dohodlo, že na základě žádosti MPSV připraví KaTA návrhy na možné
adepty pro workshopy, které jsou pořádány v souvislosti s 13. OECD LEED Fórem na téma
Zvyšování produktivity a inkluze přístupem odspodu.

15. Ověření hlasování per rollam ve věci schválení žádosti o změnu projektu č. TA04030454
Předsednictvo ověřilo hlasování per rollam ve věci schválení žádosti o změnu projektu
č. TA04030454:

Předsednictvo schválilo žádost o změnu přesunu finančních prostředků projektu
TA04030454 z roku 2016 do roku 2017 a s tím související přesun části harmonogramu prací.

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

17. Průběžná informace o programech TA ČR
Předsednictvo bere na vědomí průběžnou informaci o programech TA ČR za období prosinec
2016.
18. Průběžná informace o stavu kontrol
Předsednictvo bere na vědomí průběžnou informaci o stavu kontrol za období prosinec 2016.
19. Etický kodex orgánů TA ČR
Předložený Etický kodex orgánů TA ČR byl členy přTA podepsán.

20. EPSILON 2. VS – Odstoupení projektu po vyhlášení výsledků veřejné soutěže
Předsednictvo vzalo na vědomí informaci zprostředkovanou e-mailem dne 9. 1. 2017 o tom,
že s příjemcem projektu TH02020107 nebude uzavřena Smlouva o poskytnutí účelové
podpory.
21. Koncepce mezinárodní spolupráce ČR po roce 2020
Předsednictvo bere na vědomí materiál Koncepce mezinárodní spolupráce ČR po roce 2020
a ukládá KaTA, aby připravila k této Koncepci podněty a předala je SP ČR.
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22. Různé
VK informoval o přípravě projektu New HoRRIzon, kdy se v termínu 15. a 16. 5. 2017
uskuteční ve Vídni kick off meeting. Oficiální zahájení projektu bude dne 1. 5. 2017.

VK dále informoval o jednání pracovní skupiny pro mezinárodní spolupráci TA ČR, které se
uskutečnilo dne 18. 1. za široké aktivní účasti pozvaných hostů z resortů (kromě MŠMT).
S představiteli Českých center bude projednána otázka PR agentury v zahraničí.

Předsednictvo vzalo informace na vědomí.

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

26. 1. 2017 od 10:00 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Prezenční listina z 327. zasedání předsednictva TA ČR
Program 327. zasedání přTA
Rottová
Očko
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