Zápis z 341. zasedání předsednictva TA ČR
Číslo jednací
Datum a čas:
Místo konání:
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:
Jednání řídil:

TACR/6-16/2017

25. 5. 2017, 10:10–12:50 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. Radim Klimeš (RK), Mgr. Lukáš
Kačena (LKa), Ing. Markéta Kühnelová (MK)
Ing. Petr Očko, Ph.D (PO)

1. Kontrola zápisu a úkolů z 340. zasedání přTA
Zápis z 340. zasedání přTA ze dne 18. 5. 2017 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto
zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.

2. Průběžné hodnocení programu GAMA
Předsednictvu byly prezentovány předběžné výsledky průběžného hodnocení programu
GAMA.

Kancelář TA ČR připraví během června t. r. informace o dalším postupu v rámci přípravy
změny programu GAMA.

3. Hodnocení návrhů projektů pro 1. veřejnou soutěž programu GAMA, PP2 – Seal of Excellence
Předsednictvo se zabývalo hodnocením návrhů projektů v rámci 1. veřejné soutěže programu
GAMA, PP2 – Seal of Excellence.
U projednávaných projektů nebyl zjištěn střet zájmů žádného člena přTA.

Při projednáváni návrhů projektů přTA vycházelo z doporučení odborného poradního orgánu
(Rady programu GAMA) a ze všech poskytnutých podkladů a při jednání je zohlednilo.
Předsednictvo dle doporučení RP GAMA rozhodlo o podpoře všech 3 předkládaných návrhů
projektů – TG01020001, TG01020002, TG01020003.

Výsledky budou zveřejněny na webových stránkách TA ČR dne 25. 5. 2017.
Bude zveřejněn jeden seznam projektů bez uveřejnění bodového hodnocení:
1. Projekty doporučené k podpoře – předkladatelům bude nabídnuto uzavření
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Smlouvy o poskytnutí účelové podpory.

4. Změny v projektech – doporučení Oddělení realizace projektů

TH02010085
Předsednictvo schválilo žádost o změnu příjemce projektu TH02010085.

5. Pozvánky na akce a termíny jednání přTA v měsíci červnu
Předsednictvo se dohodlo, že Veletrhu dotačních příležitostí v Ostravě se dne 12. 6. zástupce
TA ČR nezúčastní s tím, že bude kontaktován CzechInvest s nabídkou na poskytnutí informací
o budoucích soutěžích TA ČR a v případě zájmu KaTA tyto informace poskytne.
Ve dnech 19. a 20. 6. se uskuteční kulaté stoly k 1. veřejné soutěži programu THÉTA.
Ve dnech 18. a 19. 7. se uskuteční kulaté stoly k 1. veřejné soutěži programu ÉTA.
Předsednictvo bere na vědomí přehled akcí plánovaných na týden 29. 5.-2. 6. 2017.

Předsednictvo se opětovně zabývalo termíny zasedání v měsíci červnu a dohodlo se na
uskutečnění zasedání v těchto termínech:
8. 6. – 10-14 h
15. 6. – 9-12 h
22. 6. – 9-12 h
29. 6. – 9-12 h

6. Rozpočet TA ČR s ohledem na finanční prostředky na zaměstnance
Předsednictvo se zabývalo pravidelným bodem ke stavu rozpočtu TA ČR a finančními
prostředky na zaměstnance a vzalo jej na vědomí.

7. Informace o plnění Akčního plánu protikorupčního programu TA ČR pro rok 2017
Předsednictvo vzalo na vědomí předloženou zprávu o plnění úkolů vyplývajících z Akčního
plánu protikorupčního programu TA ČR pro rok 2017 s plněním úkolů k datu 30. 4. 2017.
8. PROADMIN – ustanovení projektového týmu a informace k zahájení projektu
Předsednictvo bere na vědomí návrh složení řídícího výboru projektu PROADMIN a jeho
zahájení ke dni 1. 6. 2017.
9. Různé

Konsorciální smlouva k projektu New HoRRIzon financovaného z programu Horizon
2020
Předsednictvo bere na vědomí informaci k podpisu konsorciální smlouvy k projektu
New HoRRIzon.
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Jednání o daňových úlevách s FFG
MJ podal informace z jednání o daňových úlevách s FFG, které se uskutečnilo dne 24. 5. 2017.
VK informoval o účasti na konferenci k Industry 4.0, která se uskutečnilo dne 17. 5. ve VTP
Ostrava a následném jednání pracovní skupiny SP ČR ve společnosti ELCOM. Zde byla
podána informace, že pro firmy i státní instituce vznikla povinnost vyplývající z Evropské
směrnice, zaměstnávat osobu odpovědnou za ochranu a nakládání s osobními údaji.
VK dále podal stručnou informaci o průběhu jednání 8. Sněmu RVŠ, kterého se dne 18. 5.
zúčastnil. Sněm byl informován o aktuálních aktivitách TA ČR, harmonogramu výzev
v jednotlivých programech, možnosti rozšíření odborných hodnotitelů projektů TA ČR
a požádán o spolupráci při podpoře programu DELTA2.

Předsednictvo vzalo informace na vědomí.

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

8. 6. 2017 od 10:00 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Prezenční listina z 341. zasedání předsednictva TA ČR
Program 341. zasedání přTA
Rottová
Očko
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