Zápis z 348. zasedání předsednictva TA ČR
Číslo jednací
Datum a čas:
Místo konání:
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:
Jednání řídil:

TACR/6-23/2017

10. 8. 2017, 10:10–13:30 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), Mgr. Ing. Markéta Kühnelová (MK),
Mgr. Petr Matolín (PM)
Ing. Radim Klimeš (RK), Lukáš Kačena (LKa)
Ing. Petr Očko, Ph.D (PO)

1. Kontrola zápisu a úkolů z 347. zasedání přTA
Zápis z 347. zasedání přTA ze dne 27. 7. 2017 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto
zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.

2. Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 5. veřejné soutěže programu DELTA
Předsednictvo schválilo výsledky vyhodnocení splnění podmínek pro přijetí návrhů projektů
do 5. veřejné soutěže programu DELTA předložené Komisí pro přijímání návrhů projektů a
ukládá KaTA, aby je zveřejnila na webových stránkách TA ČR a zaslala daným uchazečům
Rozhodnutí o nepřijetí návrhu projektu do veřejné soutěže.
3. 2. veřejná soutěž programu GAMA, podprogramu 2, Seal of Excellence
Předsednictvo se dohodlo na termínu vyhlášení 2. veřejné soutěže programu GAMA,
PP2 – Seal of Excellence, který byl stanoven na 11. 10. 2017.
Předsednictvo schválilo předložené úpravy 2. veřejné soutěže, PP2.

4. Zadávací dokumentace 1. veřejné soutěže programu ÉTA
Předsednictvo se zabývalo zněním ZD pro 1. veřejnou soutěž programu ÉTA a diskutovalo
o jednotlivých připomínkách, které před jednáním přTA učinilo ke všem dodaným
dokumentům.
Na základě diskuze byla upravena a schválena Zadávací dokumentace pro 1. veřejnou soutěž
programu ÉTA.

5. Letter of Intent projektu Supera
Předsednictvo rozhodlo o podepsání Letter of Intent konsorcia projektu Supera
a také souhlasí se spoluprací s tímto projektem v případě jeho podpory z H2020.
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6. BETA1 – rozhodnutí o výsledcích závěrečných hodnocení projektů
Předsednictvo rozhodlo o ukončení předložených projektů na základě závěrečných
oponentních řízení.
MJ se nezúčastnil rozhodnutí o projektech
a TB0300MD015 z důvodu zamezení střetu zájmů.

č.

TB0400MD006,

TB0200MD065

7. Změny v projektech – doporučení Oddělení realizace projektů

TH02020141
Předsednictvo nevyhovuje námitkám příjemce projektu TH02020141 a potvrzuje platnost
vyměřené smluvní pokuty.

TE02000077
Předsednictvo vyhovělo žádosti a souhlasí se změnou tří stávajících členů konsorcia,
doplněním věcné náplně projektu, úpravou termínů plnění aktivit, milníků, výstupů, výsledků
a jejich zpřesnění a zpřesnění pilotních lokalit.
TA04010776
Předsednictvo se dohodlo na vyhovění námitce příjemce projektu TA04010776 na
neuhrazení vyměřené smluvní pokuty.

8. Zahraniční akce Taftie, Evropské komise, OECD a návrhy cest na základě bilaterálních
kontaktů TA ČR v druhém pololetí 2017
Předsednictvo projednalo předložené zahraniční akce plánované na 2. polovinu roku 2017
s návrhy na účast na těchto akcích.
Předsednictvo se předběžně dohodlo na účasti zástupců TA ČR na předložených akcích a dále
bude účast konzultována s M. Vicenovou.

9. Průběžné hodnocení programu GAMA – Závěrečná zpráva
Předsednictvo vzalo na vědomí zpracovanou Závěrečnou zprávu z průběžného hodnocení
programu GAMA a schválilo její současné znění.

Závěrečná zpráva bude zveřejněna na webu TA ČR a formou newsletteru a odborné
veřejnosti bude umožněno se k ní vyjádřit.
KaTA zajistí možnosti zasílání komentářů odborné veřejnosti formou emailu na adresu
prubezne.hodnoceni.gama@tacr.cz.

10. Pozvánky na akce a upřesnění harmonogramu zasedání přTA k výsledkům veřejných soutěží
Předsednictvo se zabývalo pozvánkami na předložené akce a dohodlo se následovně:
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•
•
•

slavnostního zahajovacího odpoledne na CIIRC ČVUT se dne 4. 9. zúčastní PO a VK;
slavnostního zahájení oslav 65. výročí VŠCHT se dne 22. 9. zúčastní MJ;
neformální konference o budoucnosti (nejen) chemie pořádanou též VŠCHT
k příležitosti oslav 65. výročí VŠCHT se dne 23. 9. zástupce TA ČR nezúčastní.

Předsednictvo bere na vědomí přehled akcí plánovaných na týden 14.-18. 8. 2017.

VK informoval, že se dne 14. 8. společně s E. Bendlovou zúčastní setkání s delegací provincie
HENAN z Číny, které se uskuteční od 14 h v hotelu InterContinental Praha. Organizátorem
akce je SP ČR.
Předsednictvo se dohodlo, že zasedání přTA k výsledkům veřejných soutěží se uskuteční
následovně:
• 17. 8. k výsledkům 4. VS programu DELTA zasedne přTA od 9 h;
• 24. 8. k výsledkům 1. VS programu ZÉTA zasedne přTA od 9 h;
• 5. 10. k výsledkům 3. VS programu EPSILON zasedne přTA od 9 h.

Dne 4. 9. se od 13 h uskuteční seminář pro uchazeče 1. veřejné soutěže programu ÉTA,
kterého se v zahajovací části zúčastní PO nebo MB.

11. Ověření hlasování per rollam ve věci schválení stanovisek KR ke stížnostem podaným na
výsledky vyhodnocení splnění podmínek 1. VS programu ZÉTA, 4. VS programu DELTA
a 3. VS programu EPSILON
Předsednictvo souhlasí se stanovisky KR a rozhodlo o tom, že:
a) vyhovuje stížnostem u návrhů projektů č. TJ01000199, TF04000077, TF04000057,
TF04000051, TF04000063, TH03030051, TH03030120, TH03020179 a TH03030270
a tyto návrhy projektů jsou přijaty do veřejné soutěže.
b) zamítá stížnosti u návrhů projektů č. TH03030114, TH03010383, TH03020020,
TH03020029, TH03030421, TH03020148 a TH03010334 a tyto návrhy projektů
nejsou přijaty do veřejné soutěže.
U projektu TH03030120 se MJ zdržel hlasování s ohledem na zamezení střetu zájmů.

U projektů TF04000077, TH03030114, TH03010383, TH03030120 a TH03020148 se VK
zdržel hlasování s ohledem na zamezení střetu zájmů.

12. Ověření hlasování per rollam ve věci schválení stanovisek KR ke stížnostem podaným na
výsledky vyhodnocení splnění podmínek 4. VS programu DELTA a 3. VS programu EPSILON
Předsednictvo ověřilo hlasování per rollam ve věci schválení stanovisek KR ke stížnostem
podaným na výsledky vyhodnocení splnění podmínek 4. VS programu DELTA a 3. VS
programu EPSILON:
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Předsednictvo souhlasí se stanovisky KR a rozhodlo o tom, že:
c) zamítá stížnosti u návrhů projektů č. TF04000047, TF04000034, TH03010507,
TH03010510,
TH03010509,
TH03010508,
TH03030189,
TH03030008
a TH03030190 a tyto návrhy projektů nejsou přijaty do veřejné soutěže.

U projektů TF04000047, TF04000034, TH03030189, TH03030008 a TH03030190 se VK
zdržel hlasování s ohledem na zamezení střetu zájmů.

13. Zápis z jednání pracovní komise k NCK1
Předsednictvo bere na vědomí finální zápis z jednání pracovní komise k NCK1 ze dne 25. 7.
2017.
K dalšímu jednání této komise, které se uskuteční 17. 8., připravuje KaTA podklady, a to na
základě interní schůzky, která se uskutečnila dne 9. 8. 2017.

14. Informace o interních projektech TA ČR
Předsednictvo vzalo na vědomí informace o interním projektu TA ČR s názvem Nový web
TA ČR, dále 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.
15. Informace z předsednictví Taftie
Předsednictvo bere na vědomí stav příprav akcí Taftie pro druhé pololetí roku 2017.

16. Zpráva – změnová řízení dle SME – 07 za období červenec 2017
Předsednictvo bere na vědomí zprávu o změnových řízeních za období červenec 2017.
17. Různé

Zastoupení v Radě projektu EERA CZ
Předsednictvu byla předložena žádost o nominaci za MJ v Radě projektu EERA CZ s ohledem
na končící funkční období MJ v přTA.
Předsednictvo se dohodlo, že MJ zůstane i po ukončení funkčního období členem této Rady.

Podrobný rozbor k podnětu ke kontrole činnosti Kanceláře TA ČR
Předsednictvo bere na vědomí podrobný rozbor k podnětu ke kontrole činnosti TA ČR
v rozhodování o přidělení dotací, který byl zpracován právníky KaTA a tento rozbor bude
předán KR k projednání.

Dodatek k dohodě o spolupráci s CI v oblasti regionální a mezinárodní spolupráce
Předsednictvo souhlasí s předloženým zněním Dodatku k dohodě o spolupráci s CI v oblasti
regionální a mezinárodní spolupráce.
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K podpisu dojde dne 15. 8. za účasti PO.
PK informoval, že dne 29. 8. se v Brně uskuteční jednání se zástupci platformy Transfera.cz,
kterého se zúčastní společně s PO.
PO informoval o jednání k rozpočtu TA ČR, kterého se zúčastnil dne 8. 8. na ÚV.
Dne 9. 8. se uskutečnil podpis Akčního plánu spolupráce se SP ČR.
Předsednictvo vzalo informace na vědomí.

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

17. 8. 2017 od 9:00 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Prezenční listina z 348. zasedání předsednictva TA ČR
Program 348. zasedání přTA
Rottová
Očko
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