Zápis z 330. zasedání předsednictva TA ČR
Číslo jednací
Datum a čas:
Místo konání:
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:
Jednání řídil:

TACR/6-5/2017

15. 2. 2017, 10:50–14:40 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), Jan Krechl (JK) – účast do 12:30 h
Ing. Luděk Knorr (LK)

Ing. Petr Očko, Ph.D (PO)

1. Kontrola zápisu a úkolů z 329. zasedání přTA
Zápis z 329. zasedání přTA ze dne 10. 2. 2017 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto
zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.

2. Záležitosti hodnocení návrhů projektů
Předsednictvo projednalo předložené výstupy související s hodnocením návrhů projektů, a to
individuální hodnocení (oponentů a zpravodajů) a hodnocení poradních orgánů.

Předsednictvo vzalo na vědomí informaci o prověřování hodnocení v rámci 2. veřejné soutěže
programu EPSILON a 3. veřejné soutěže programu GAMA.

Předsednictvo bere na vědomí informaci o vyhodnocení dotazníkového šetření mezi členy
RP DELTA, RP EPSILON a OP EPSILON.
Předsednictvo bere na vědomí informaci o prevenci a přístupech k pochybení oponentů.

3. Vyhlášení 4. veřejné soutěže DELTA – Německo
Předsednictvo se dohodlo na úpravě zadávací dokumentace pro 4. veřejnou soutěž programu
DELTA 4. VS.
Po provedené úpravě bude přTA zaslána Zadávací dokumentace DELTA 4. VS ke schválení
per rollam.

Předsednictvo schválilo ostatní předložené dokumenty spojené s vyhlášením veřejné soutěže.

4. Změna dalšího účastníka projektu č. TE01020168
Předsednictvo schválilo žádost o změnu dalšího účastníka projektu č. TE01020168.
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Jednání a rozhodnutí o projektu TE01020168 se z důvodu zamezení střetu zájmů nezúčastnil
VK.

5. Námitka k Oznámení o výsledku změnového řízení
Předsednictvo zamítlo námitku příjemce projektu TG01010117 k Oznámení o výsledku
změnového řízení.

Jednání a rozhodnutí o projektu TG01010117 se z důvodu zamezení střetu zájmů nezúčastnil
VK.

6. SME-XX – hodnocení návrhů projektů ve veřejných soutěžích
Předsednictvo se zabývalo předloženým návrhem SME-XX Směrnice pro hodnocení návrhů
projektů ve veřejných soutěžích, která byla vytvořena jako jednotná pro všechny veřejné
soutěže, aby nebyla ke každé veřejné soutěži vytvářena samostatná směrnice řešící konkrétní
veřejnou soutěž. Úpravy byly zaměřeny na zjednodušení obecné směrnice s tím, že technické
detaily hodnotícího procesu budou upraveny v zadávací dokumentaci ke každé veřejné
soutěži.
Předsednictvo schválilo SME-XX Směrnice pro hodnocení návrhů projektů ve veřejných
soutěžích s dohodnutou úpravou.

7. Pozvánky na akce
Předsednictvo se dohodlo, že 36. schůze VVVKMT se dne 23. 2. zástupce TA ČR s ohledem na
program nezúčastní.
Termíny zasedání přTA v měsíci březnu budou následující se zahájením jednání vždy v 10 h:
9. 3.
15. 3.
23. 3.
30. 3.
V případě potřeby se přTA uskuteční i v termínu 2. 3.

V otázce společného jednání s předsednictvem GA ČR bylo dohodnuto, že bude kontaktováno
předsednictvo GA ČR s návrhem setkání ke konci března či v dubnu.
Předsednictvo bere na vědomí přehled akcí plánovaných na týden 20.-24. 2. 2017.

8. Nový informační systém - postup prací
Předsednictvo vzalo na vědomí informace z KaTA o postupu prací v rámci příprav na
spuštění nového informačního systému TA ČR – ISTA.
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9. Zpráva z konzultace s Evropskou komisí a z konzultace s rakouským LMC a FFG
Předsednictvo bere na vědomí předloženou zprávu ze služební cesty PO do Bruselu, která se
uskutečnila dne 25. 1. 2017 ještě za účasti L. Kačeny a M. Vicenové, kdy proběhla konzultace
s Evropskou komisí.

Předsednictvo vzalo na vědomí informace z konzultace v Linz Center of Mechatronics
a v agentuře FFG ve Vídni ze dne 2. 2. Konzultace byla zaměřena zejména na rakouský
koncept center kompetence.

10. Aktualizace stavu příprav akcí TAFTIE
Předsednictvo bere na vědomí stav příprav akcí Taftie pro první pololetí 2017 s tím, že
v rámci tohoto bodu bylo dohodnuto, že dne 23. 2. se 7. Sněmu RVŠ zúčastní VK.

11. Průběžná informace o programech TA ČR
Předsednictvo vzalo na vědomí průběžnou informaci o programech TA ČR za měsíc leden
2017.
12. Průběžná informace o čerpání rozpočtu TA ČR
Předsednictvo vzalo na vědomí průběžnou informaci o čerpání rozpočtu TA ČR za měsíc
leden 2017.

13. Průběžná informace o stavu kontrol
Předsednictvo vzalo na vědomí průběžnou informaci o stavu kontrol TA ČR za měsíc leden
2017.
14. Různé
Předsednictvo se dohodlo, že do května 2017 budou vytipováni potenciální partneři v rámci
programu THÉTA, zejména pro 3. podprogram a budou připravena jejich oslovení včetně
zajištění semináře či kulatého stolu.
MB informoval o setkání s náměstkyní MPO pí Kovačovskou, které se uskutečnilo dne 8. 2.

VK informoval o uskutečněném jednání pracovní skupiny pro mezinárodní spolupráci, která
se uskutečnila dne 15. 2. Dále informoval o účasti na jednání NIP „Strojírenství, energetika,
hutnictví“ na ÚV dne 14. 2.
PO se dne 13. 2. zúčastnil jednání Národní inovační platformy, kde proběhla diskuze k definici
„Průmysl 4.0“.
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V návaznosti na služební cestu do Izraele, která se uskutečnila začátkem února, byla KaTA
pověřena, aby zpracovala návrh Memorandum of Understanding dle předlohy MoU s institucí
MATIMOP, který by mohl být podepsán v rámci další pracovní cesty PO do Izraele počátkem
března.
Předsednictvo vzalo informace na vědomí.

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

24. 2. 2017 od 10:00 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Prezenční listina z 330. zasedání předsednictva TA ČR
Program 330. zasedání přTA
Rottová
Očko
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