Zápis z 328. zasedání předsednictva TA ČR
Číslo jednací
Datum a čas:
Místo konání:
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:
Jednání řídil:

TACR/6-3/2017

26. 1. 2017, 10:20–14:00 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), Ing. Pavel Komárek, CSc. (PK)
Drahuše Rottová (DR), Ing. Luděk Knorr (LK)
doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo (VK)
Ing. Petr Očko, Ph.D (PO)

1. Kontrola zápisu a úkolů z 327. zasedání přTA
Zápis z 327. zasedání přTA ze dne 18. 1. 2017 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto
zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.

2. Prezentace IS BETA
Za účasti PO a MB se před zahájením 328. zasedání uskutečnilo oponentní řízení k projektu
s názvem „Implementace principu PCP do IS BETA“, kde byl představen výstup projektu
– informační systém pro program BETA.

3. Vyhodnocení plnění úkolů Akčního plánu k protikorupčnímu programu TA ČR za rok 2016
Předsednictvo bere na vědomí informaci o plnění Akčního plánu protikorupčního programu
TA ČR za rok 2016.
Předsednictvo uložilo bezpečnostnímu řediteli (BŘ) předložit návrh úkolů Akčního plánu
protikorupčního programu pro rok 2017 a při sestavování tohoto plánu využít zkušenosti
a závěry z plnění v roce 2016 včetně doporučení z šetření Transparency International.

4. Strategie ICT
Předsednictvo vzalo na vědomí výslednou formální podobu Dílčí strategie a navržené úkoly
k opatřením Dílčí strategie ICT.
V rámci tohoto bodu byl přTA prezentován nový informační systém – ISTA a jeho stav
implementace k lednu 2017.

5. TD010208 – rozhodnutí o námitkách k projektu
Předsednictvo se zabývalo námitkou příjemce projektu TD010208 k rozhodnutí přTA
o ukončení projektu se stanoviskem „Nesplněno zadání, Smlouva však byla dodržena” s tím,
že příjemce s takovýmto závěrem nesouhlasí.
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Předsednictvo na základě přezkoumání podkladů týkajících se námitky příjemce projektu
TD010208 rozhodlo o jejím zamítnutí s tím, že námitky nepřinášejí nové skutečnosti, které
by vyžadovaly změnu stanoviska z 324. zasedání přTA ze dne 15. 12. 2016.

6. Memorandum o porozumění s ERA NET TRANSPORT
Předsednictvo schválilo podepsání Memoranda o porozumění s ERA NET TRANSPORT s tím,
že o tomto kroku bude informováno MD, a to na pracovní skupině MD–TA ČR. MD bude
požádáno, aby se zapojilo do konsorcia ERA NET TRANSPORT.
7. Podpora exportu výsledků VaV – výroční zpráva za rok 2016 a aktivity v roce 2017
Předsednictvo bere na vědomí Výroční zprávu podpory exportu za rok 2016 a odvětví, která
byla vybrána pro rok 2017. Dále vzalo na vědomí harmonogram akcí na rok 2017.

8. Upřesnění parametrů 1. veřejné soutěže programu GAMA, PP2 – Seal of Excellence SME
Instrument fáze 1
Předsednictvo projednalo upřesnění parametrů 1. veřejné soutěže PP 2 programu GAMA
– Seal of excellence SME Instrumentu fáze 1.
Předsednictvo se dohodlo, že bude připravena tisková zpráva k přípravě vyhlášení veřejné
soutěže programu GAMA, PP2.

9. Stanovisko kontrolní rady k odložené stížnosti podané na výsledky 2. veřejné soutěže
programu EPSILON
Předsednictvo souhlasí se stanoviskem KR a stížnost příjemce projektu č. TH02010870
zamítá.

10. Návrh zápisu ze společného zasedání přTA, VR a KR ze dne 19. 1. 2017
Předsednictvo se dohodlo, že k zápisu ze společného zasedání přTA, VR a KR, které se
uskutečnilo dne 19. 1. 2017 učiní své připomínky a po jejich zapracování a vypořádání bude
návrh zápisu zprostředkován k připomínkám VR a KR.
11. Pozvánky na akce
Předsednictvo se dohodlo, že:
•
•

•
•
•

57. zasedání KR dne 10. 2. 2017 se zúčastní LK;
slavnostního setkání při příležitosti 25. výročí připojení ČR k Internetu dne 13. 2.
2017 se v případě časových možností zúčastní zástupce KaTA;
69. zasedání VR dne 17. 2. se zástupce přTA zúčastní dle potřeby;
7. Sněmu RVŠ se dne 23. 2. zástupce TA ČR nezúčastní;
přednášky Ing. Tomáše Mocka, Ph.D. na téma: LASER: Supernástroj člověka
v 21. stolení se dne 13. 3. 2017 zástupce TA ČR nezúčastní.
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Předsednictvo bere na vědomí, že:
•
•

dne 13. 2. se v sídle TA ČR uskuteční Informační seminář pro příjemce k 1. veřejné
soutěži programu ZÉTA.
dne 28. 2. se v sídle TA ČR uskuteční setkání pověřených konzultantů za účasti MB
a MJ.

12. Harmonogram a stav projektů podávaných do OP Zaměstnanost v gesci MPSV a dalších
projektů
Předsednictvo bere na vědomí informace o schválených projektech GEECCO, GENDER NET
ERA NET PLUS COFUND a New HoRRIzon (H2020).

Předsednictvo bylo informováno, že v rámci běžícího projektu PROEVAL byla zpracována
1. monitorovací zpráva za období 9–12/2016 a čerpání rozpočtu probíhá v souladu
s harmonogramem projektu a finančním plánem.

13. EPSILON 2. VS – odstoupení projektů po vyhlášení výsledků veřejné soutěže
Předsednictvo bere na vědomí informaci o tom, že s příjemci projektů TH02030700,
TH02030582 a TH02020788 nebude uzavřena Smlouva o poskytnutí účelové podpory.

14. Průběžná informace o čerpání rozpočtu TA ČR
Předsednictvo vzalo na vědomí průběžnou informaci o čerpání rozpočtu TA ČR za období
prosinec 2016.

15. Smart Life v éře IoT – vystoupení na konferenci
Předsednictvo bere na vědomí informace z konference Smart Life v éře IoT, které se dne
24. 1. 2017 zúčastnil VK.
16. Různé

Program NCK v souvislosti s jednáním se zástupci Fraunhoferova institutu
PO informoval o služební cestě do Mnichova, které se zúčastnil společně s náměstkem pro
řízení Sekce pro vědu, výzkum a inovace p. Marksem dne 23. 1. a zde proběhlo setkání se
zástupci Fraunhoferova institutu. Diskutována byla spolupráce při přípravě programu NCK,
kdy by se jednalo o pilotní projekty.

PO dále informoval o služební cestě do Bruselu, které se zúčastnil společně s M. Vicenovou
dne 25. 1. 2017. Zpráva ze služební cesty bude předložena na příští zasedání přTA.

PK informoval o setkání se zástupci AV ČR k programu GAMA, které se uskutečnilo v sídle
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TA ČR dne 20. 1. 2016, jehož se zúčastnil společně s PO. Ze strany AV ČR by měl vzniknout
zápis, který bude TA ČR zprostředkován.
Předsednictvo vzalo informace na vědomí.

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

10. 2. 2017 od 10:00 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Prezenční listina z 328. zasedání předsednictva TA ČR
Program 328. zasedání přTA
Rottová
Očko
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