Zápis z 347. zasedání předsednictva TA ČR
Číslo jednací
Datum a čas:
Místo konání:
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:
Jednání řídil:

TACR/6-22/2017

27. 7. 2017, 9:30–13:50 h

VŠB-TUO, 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava

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), Ing. Markéta Kühnelová (MK),
Mgr. Petr Matolín (PM), PhDr. Ing. Martina Křepelková (MKř)
Ing. Luděk Knorr (LK), Mgr. Lukáš Kačena (LKa)
Ing. Petr Očko, Ph.D (PO)

1. Kontrola zápisu a úkolů z 346. zasedání přTA
Zápis z 346. zasedání přTA ze dne 13. 7. 2017 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto
zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.

2. Národní centra kompetence 1 – výstupy z jednání pracovní komise
PO a PK informovali o uskutečněném prvním setkání pracovní komise k přípravě veřejné
soutěže NCK1, které se uskutečnilo dne 25. 7. 2017.
3. GAMA2 – základní teze nového programu
Předsednictvo diskutovalo předložené teze nového programu GAMA2.

Pro pokračování interních diskuzí k novému programu GAMA2 byla KaTA pověřena, aby
stanovila další termíny a započala realizaci kulatých stolů.

4. DELTA2 – návrh nového programu do vlády
Předsednictvo se zabývalo předloženým návrhem nového Programu podpory aplikovaného
výzkumu a experimentálního vývoje DELTA2 (DELTA2).
Předsednictvo souhlasí po úpravě prioritních zemí s předloženými materiály k novému
programu DELTA2 a pověřuje KaTA, aby předložila tento materiál na jednání VR.

5. BETA2 a EPSILON – drafty návrhů změn programů
Předsednictvo se zabývalo návrhy na změny programů BETA2 a EPSILON v souvislosti
s podnětem RVVI a s úkolem stanoveným vládou v jejím usnesení č. 385 ze dne 22. 5. 2017.
Program ÉTA již reflektuje příslušné podněty a jeho úprava tak není nutná.
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Předsednictvo souhlasí s předloženými návrhy na změnu programů BETA2 a EPSILON s tím,
že nejprve budou poskytnuty VR a následně budou zprostředkovány RVVI k projednání.

6. APISTA – kontrola plnění úkolů
Předsednictvo se seznámilo s předloženým přehledem plnění jednotlivých opatření APISTA,
zpracovaného ke konci června 2017.
7. Rozpočet TA ČR – aktuální stav a odsouhlasení finančních prostředků na akci Den TA ČR
Předsednictvu byla předložena pravidelná informace o rozpočtu TA ČR a také odsouhlasení
finančního rámce na agenturou pořádanou akci Den TA ČR 2017.

Předsednictvo vzalo informaci na vědomí a schválilo výši finančního limitu na akci Den TA ČR
2017.
RK informoval, že dne 8. 8. se uskuteční na MF jednání k rozpočtu kapitoly TA ČR (včetně
navýšení funkčních místo pro TA ČR).
Předsednictvo vzalo informaci na vědomí.

8. Spolupráce s KDI – Knowledge sharing program (KSP) Korea_V4
VK informoval přTA o další spolupráci s KDI v rámci Korea_V4 programu KSP, kdy se v září
t. r. zúčastní seminářů pořádaných v souvislosti s pokračováním programu.
Předsednictvo bere informaci na vědomí a souhlasí s účasti VK na těchto seminářích.

9. Různé

Zápis z Kulatého stolu ke kohezní politice 2020+
Předsednictvo vzalo na vědomí předložený zápis z Kulatého stolu ke kohezní politice 2020+
pořádaného MMR, kterého se dne 18. 7. zúčastnil MB.

Zasedání přTA dne 11. 10.
Předsednictvo se dohodlo, že dne 11. 10. se uskuteční výjezdní zasedání přTA v Brně.

Podnět ke kontrole činnosti TA ČR v rozhodování o přidělení dotací
Předsednictvo bylo informováno o doručeném podnětu ke kontrole činnosti TA ČR
v rozhodování o přidělení dotací, který byl předán KR.

KaTA vypracovala v den obdržení podnětu sumární krátkou zprávu, co společnost ViDiTech,
spol. s r. o., žádá prošetřit. Podnět společně se shrnující zprávou byly předány KR. Nyní
pracuje KaTA na detailním právním stanovisku k tomuto podnětu, které bude KR
zprostředkováno do 14 dnů od obdržení podnětu.
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Předsednictvo žádá KaTA, aby bylo o této záležitosti dále informováno.

Ověření hlasování per rollam ve věci jmenování člena do OP1 programu EPSILON
Předsednictvo ověřilo hlasování per rollam ve věci jmenování člena do OP1 programu
EPSILON:

Předsednictvo schválilo jmenování Ing. Pavla Malinského členem OP 1 Stavebnictví programu
EPSILON.
VK informoval přTA o aktuálním vývoji v rámci realizace projektu NewHoRRIzon.
Předsednictvo vzalo informace na vědomí a KaTA zajistí, aby byly záležitosti projektu sdíleny
i s PO a KaTA vytvoří e-mailovou adresu newhorrizon@tacr.cz pro potřeby tohoto projektu.

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

10. 8. 2017 od 10:00 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Prezenční listina z 347. zasedání předsednictva TA ČR
Program 347. zasedání přTA
Rottová
Očko
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