Zápis z 333. zasedání předsednictva TA ČR
Číslo jednací
Datum a čas:
Místo konání:
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:
Jednání řídil:

TACR/6-8/2017

15. 3. 2017, 10:05–14:40 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), Ing. Pavel Komárek, CSc. (PK)
Ing. Luděk Knorr (LK), Ing. Radim Klimeš (RK), Ing. Lukáš Kačena (LKa),
Ing. Markéta Kühnelová (MK)
Drahuše Rottová (DR), doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo (VK),
Ing. Petr Očko, Ph.D (PO)

1. Kontrola zápisu a úkolů z 332. zasedání přTA
Zápis z 332. zasedání přTA ze dne 9. 3. 2017 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto zasedání
jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.

2. Zvýšení nákladů projektů v rámci programu GAMA, PP1
Předsednictvo vzalo předložené materiály týkající se možnosti zvýšení nákladů
u realizovaných projektů v programu GAMA, PP1 na vědomí a na základě předloženého
právního stanoviska rozhodlo, že materiál bude ještě diskutován na příštím zasedání.

3. Závěry a úkoly vyplývající ze 70. zasedání VR
LK informoval o průběhu 70. zasedání VR, kterého se dne 10. 3. 2017 zúčastnil.
K záležitosti zpracovaných závěrů z prováděných hodnocení oponentů a poradních orgánů
TA ČR byla ze strany VR vyřčena pochvala.
VR doporučuje, aby KaTA budovala kvalitní tým sektorových specialistů a dále se souhlasně
vyjádřila k prodloužení programu DELTA.
VR si vyžádala předání „Příručky pro oponenty“.
Předsednictvo vzalo informace na vědomí.

4. Jmenování členů do RP ZÉTA
Předsednictvo na základě doporučení VR jmenovalo členy RP ZÉTA:
Mgr. Lukáše Kačenu, Mgr. Marcela Krause, Ing. Markétu Kühnelovou, doc. Ing. Hedviku
Kovandovou, Ph.D., Ing. Dagmar Kudovou, Ph.D., Mgr. Marcelu Linkovou, Ph.D., Mgr. Kateřinu
Cidlinskou, prof. Ing. Josefa Steidla, CSc., FEng., a PhDr. Mgr. Iva Říhu.

5. ZÉTA 1. VS – schválení zadávací dokumentace
Předsednictvo souhlasí se Zadávací dokumentací k 1. veřejné soutěži programu ZÉTA
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a ostatními předloženými dokumenty spojenými s vyhlášením soutěže s tím, že na příštím
zasedání budou ještě předloženy dohodnuté úpravy v rámci hodnotícího procesu.

KaTA připraví ke zveřejnění tiskovou zprávu k vyhlášení 1. VS programu ZÉTA.

6. GAMA, PP2 – Seal of Excellence – dokumenty k vyhlášení 1. veřejné soutěže
Předsednictvo schválilo Zadávací dokumentaci 1. veřejné soutěže programu GAMA, PP2
– Seal of Exelence a ostatní předložené dokumenty spojené s vyhlášením veřejné soutěže.

KaTA připraví ke zveřejnění tiskovou zprávu k vyhlášení 1. VS programu GAMA, PP2 – Seal of
Excellence.

7. DELTA – stanovení prioritních zemí mezinárodní spolupráce TA ČR a návrh harmonogramu k
průběžnému hodnocení programu DELTA
Předsednictvo schválilo návrh prioritních zemí mezinárodní spolupráce TA ČR a pověřuje
KaTA zasláním materiálu členům Pracovní skupiny pro mezinárodní spolupráci TA ČR
a partnerům TA ČR ke komentářům a připomínkám.
Předsednictvo schválilo návrh harmonogramu prodloužení programu DELTA a pověřuje
KaTA, aby v souladu s harmonogramem předložila Vládě ČR návrh na prodloužení programu
DELTA.

8. Změny v projektech – doporučení Oddělení realizace projektů

TE01020197
Předsednictvo vyhovělo žádosti příjemce projektu TE01020197 a souhlasí se změnou dalšího
účastníka projektu s tím, že za vypořádání majetkových práv odpovídá příjemce. Ve vyjádření
pro příjemce bude zadán úkol příjemci, aby neprodleně řešil vlastnická práva. Dále bude
přidán příznak v ISTA k tomuto projektu a bude informován pověřený konzultant, aby
apeloval na příjemce.

9. Pozvánky na akce a termíny zasedání přTA v dubnu
Předsednictvo se dohodlo, že:
•
•

57. zasedání KR se dne 24. 3. 2017 zúčastní Luděk Knorr;
mezinárodní konference CZECH SMART 2017 se dne 26. 4. 2017 zástupce TA ČR
nezúčastní.

Předsednictvo se dohodlo na termínech jednání v měsíci dubnu následovně:
7.4. (pátek) od 12:30-15 h
13.4. od 10-14 h
20.4. od 10-14 h
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27.4. od 10-14 h

Dne 3. 5. se zasedání VR zúčastní MB.

Předsednictvo bere na vědomí přehled akcí plánovaných na týden 20.-24. 3. 2017.

10. Návrh programu Národní centra kompetence
Předsednictvo na základě diskuze upravilo a doplnilo předložený návrh programu NCK
a tento bude předložen VR k odsouhlasení a následně na jednání RVVI.
11. Informace z předsednictví Taftie
Předsednictvo bere na vědomí stav příprav akcí Taftie pro první pololetí roku 2017.

12. INKA – mapování v regionech a využití dat
Předsednictvo bere na vědomí předložený materiál k využití dat z projektu INKA a informaci
o výsledku jednání s regiony v Dolních Břežanech ze dne 1. 3. 2017 o společném mapování
v regionech.

13. Informace o projektu TB95TACR999 „Průmysl 4.0“ a navazující zakázce „Společnost 4.0“
Předsednictvo bere na vědomí předložené informace o výsledcích projektu TB95TACR999
a průběhu zadávání jednotlivých minitendrů.

Předsednictvo vzalo na vědomí průběh veřejného semináře a informaci o stavu zakázky
„Společnost 4.0“.

14. Průběžná informace o programech TA ČR
Předsednictvo vzalo na vědomí průběžnou informaci o programech TA ČR za období únor
2017.
15. Průběžná informace o čerpání rozpočtu TA ČR
Předsednictvo vzalo na vědomí průběžnou informaci o čerpání rozpočtu TA ČR za období
únor 2017.
16. Průběžná informace o stavu kontrol
Předsednictvo vzalo na vědomí průběžnou informaci o stavu kontrol za období únor 2017.

17. NewHoRRIzon – zkušenosti z oblasti strategie diseminace výsledků projektů
Předsednictvo vzalo na vědomí navrhovanou reakci TA ČR v rámci přípravy projektu
NewHoRRIzon k poskytnutí zkušeností z oblasti strategie diseminace výsledků projektů,
které by se daly v tomto projektu využít.
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18. Různé

Nový zákon o podpoře výzkumu, vývoje a inovací
PK informoval o jednání na SP ČR, kterého se dne 9. 3. 2017 zúčastnil s tím, že na tomto
jednání proběhla informace o novém zákoně o podpoře VaVaI.
Finanční mechanismy EHP a Norska 2014-2021
LKa informoval přTA o jednání zástupců MŠMT a MF na téma spravování podpory z norských
fondů, které se uskutečnilo dne 14. 3. 2017.
Předsednictvo vzalo informace na vědomí.

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

23. 3. 2017 od 10:00 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Prezenční listina z 333. zasedání předsednictva TA ČR
Program 333. zasedání přTA
Klimeš
Očko
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