Zápis z 342. zasedání předsednictva TA ČR
Číslo jednací
Datum a čas:
Místo konání:
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:
Jednání řídil:

TACR/6-17/2017

8. 6. 2017, 10:10–13:20 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. Radim Klimeš (RK), Mgr. Lukáš Kačena (LKa),
Ing. Markéta Kühnelová (MK)
Ing. Luděk Knorr (LK)

Ing. Petr Očko, Ph.D (PO)

1. Kontrola zápisu a úkolů z 341. zasedání přTA
Zápis z 341. zasedání přTA ze dne 25. 5. 2017 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto
zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.
2. Změny v projektech – doporučení Oddělení realizace projektů

TA04020841
Předsednictvo schválilo žádost o odstoupení dalšího účastníka projektu TA04020841.

3. Připomínky k definici druhů výsledků
Předsednictvo souhlasí s předloženými připomínkami a ukládá KaTA předat je odboru VaV
Úřadu vlády.
4. Posun termínu odevzdání aktualizace implementačního plánu
Předsednictvo rozhodlo o prodloužení termínu pro dodání závěrečných zpráv s termínem
ukončení do 31. 8. 2017 na 30. 10. 2017.

Předsednictvo dále souhlasí s posunem termínu odevzdání Zprávy o implementaci výsledku
(aktualizace implementačního plánu) na 31. 10 2017.

5. Veřejná zakázka na komplexní cestovní služby
Předsednictvo schválilo zadání veřejné zakázky na komplexní cestovní služby (poskytování
servisu pro zahraniční služební cesty) v předloženém rozsahu.
6. Jmenování členů do Rady programu ZÉTA
Předsednictvo jmenovalo členy Rady programu ZÉTA na základě doporučení VR následovně:
• Ing. Dagmar Vávrovou, MBA,
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•
•
•
•
•
•
•

Ing. Jana Krechla,
Ing. Věru Fleischmannovou,
Mgr. Janu Dvořáčkovou, Ph.D.,
Mgr. Aleše Vlka, Ph.D.,
doc. Ing. Jiřího Krechla,
Ing. Pavlu Matulovou, Ph.D. a
Ing. Zdeňka Pastorka, CSc. Prof. h.c.

7. Ověření hlasování per rollam ve věci schválení úpravy Zadávací dokumentace pro 5. veřejnou
soutěž programu DELTA
Předsednictvo ověřilo hlasování per rollam ve věci schválení úpravy Zadávací dokumentace
pro 5. veřejnou soutěž programu DELTA.:
Předsednictvo schválilo úpravu Zadávací dokumentace pro 5. veřejnou soutěž programu
DELTA.

8. Ověření hlasování per rollam ve věci schválení výsledků vyhodnocení splnění podmínek
1. veřejné soutěže programu ZÉTA
Předsednictvo ověřilo hlasování per rollam ve věci schválení výsledků vyhodnocení splnění
podmínek 1. veřejné soutěže programu ZÉTA:
Předsednictvo schválilo výsledky vyhodnocení splnění podmínek 1. veřejné soutěže
programu ZÉTA.

9. Podklady pro 73. zasedání VR
Předsednictvo projednalo připravené podklady pro 73. zasedání VR a vyslovilo s nimi
souhlas; zároveň pověřilo jejich předáním tajemnici VR.

10. Pozvánky na akce a termíny jednání v měsících červenec a srpen
Předsednictvo se dohodlo, že:
• semináře „Vedou státní dotace firemního výzkumu a vývoje k novým výsledkům?“
se dne 15. 6. zúčastní MB a LKa;
• jednání M-ERA.NET 2 Working Group ve Vídni se v termínu 13. a 14. 6. zúčastní MB
a MK;
• dne 23. 6. se MB zúčastní panelu na RRI konferenci – Science and Technology
in Democratic Society: How to Make Research and Innovation Responsible? pořádané
Sociologickým ústavem AV ČR, v. v. i., v Praze.
Předsednictvo bere na vědomí přehled akcí plánovaných na týden 12.-16. 6. 2017.

VK informoval o účasti na konferenci s názvem „Současnost a budoucnost Internetu věcí“,
které se zúčastnil dne 7. 6. 2017.
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Předsednictvo se dohodlo na termínech zasedání v měsících červenec a srpen:
ČERVENEC
13. 7.
20. 7.
27. 7.

SRPEN

10. 8.
17. 8.
24. 8.
31. 8.

Tyto termíny byly stanoveny prozatím jako předběžné s tím, že čas konání bude ještě
upřesněn.

11. Harmonogram a stav projektů podávaných do OP Zaměstnanost v gesci MPSV a dalších
projektů a projekt přípravy webových stránek TA ČR
Předsednictvo vzalo na vědomí informace o projektech PROEVAL, PROADMIN, GEECCO,
GENDER NET ERA NET PLUS COFUND, New HoRRIzon a M-ERA.NET 2 (H2020), které jsou již
ve fázi realizace.
12. Zpráva – změnová řízení dle SME – 07 za období květen 2017
Předsednictvo bere na vědomí zprávu o změnových řízeních za období květen 2017.

13. Přehled pracovních skupin a námětů na zlepšení činnosti TA ČR
Předsednictvu byly předloženy 2 přehledy, a to interních a externích pracovních skupin
TA ČR a náměty na zlepšení činnosti TA ČR, které vzalo přTA na vědomí a očekává další
průběžnou informaci dle dohodnuté lhůty (1x za 3 měsíce).
14. Letter of Intent – diseminace GEECCO
TA ČR byla požádána o podporu připravovaného genderového projektu v programu H2020,
do kterého se zapojuje jako partner CEITEC.
Předsednictvo bere na vědomí podporu projektu H2020 prostřednictvím Letter of intent.

15. Aktualizace stavu příprav na předsednictví TA ČR v Taftie
Předsednictvo bere na vědomí stav příprav akcí Taftie pro první pololetí 2017 s ohledem na
blížící se zasedání Boardu Taftie (15. 6.) a Výroční konferenci Taftie (16. 6.).
16. Harmonogram zasedání hodnotících orgánů v jednotlivých veřejných soutěžích 2017
Předsednictvo bere na vědomí termíny zasedání hodnotících orgánů v rámci vyhodnocení
veřejných soutěží – DELTA 4. VS, ZÉTA 1. VS, EPSILON 3. VS a DELTA 5. VS.
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17. DAFOS – návrh využití systému pro hodnocení projektů TA ČR, respektive v rámci veřejných
soutěží
Předsednictvo bere na vědomí předložené plnění úkolu s návrhem na využití systému DAFOS
pro hodnocení projektů TA ČR, respektive v rámci veřejných soutěží.
18. Akční plán pro Společnost 4.0
Předsednictvo bere na vědomí předložený Akční plán pro Společnost 4.0.
19. Různé

Reakce na Akční plán spolupráce se SP ČR
Předsednictvo se dohodlo, že k tomuto materiálu učiní připomínky a bude projednán na
příštím zasedání.

PO informoval přTA o služební cestě do Bruselu, které se společně s MB zúčastnil dne 6. 6.
2017.

PO dále informoval o schůzce na MPO dne 7. 6., kde byla diskutována spolupráce s ČMZRB,
vazby na NIF a fungování pre-seed fondů.
Dne 7. 6. se uskutečnilo jednání pracovní skupiny MŽP-TA ČR, které se zúčastnil PO a MB.

PK informoval o účasti na 5. národní konferenci transferu technologií ČR, která se uskutečnila
dne 1. 6. 2017 a na výroční konferenci 25. výročí ČMZRB dne 6. 6. 2017.
Předsednictvo vzalo informace na vědomí.

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

15. 6. 2017 od 9:00 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Prezenční listina z 342. zasedání předsednictva TA ČR
Program 342. zasedání přTA
Rottová
Očko

Strana 4/4

