Zápis z 349. zasedání předsednictva TA ČR
Číslo jednací
Datum a čas:
Místo konání:
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:
Jednání řídil:

TACR/6-24/2017

17. 8. 2017, 9:15–13:40 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), doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo (VK), Ing. Pavel Komárek, CSc. (PK)
Drahuše Rottová (DR), Ing. Luděk Knorr (LK), Mgr. Lukáš Kačena (LKa),
Ing. Markéta Kühnelová (MK), doc. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D.
Ing. Radim Klimeš (RK)

Ing. Petr Očko, Ph.D (PO)

1. Kontrola zápisu a úkolů z 348. zasedání přTA
Zápis z 348. zasedání přTA ze dne 10. 8. 2017 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto
zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.
2. Hodnocení výsledků 4. veřejné soutěže programu DELTA
Předsednictvo se zabývalo hodnocením návrhů projektů v rámci 4. veřejné soutěže programu
DELTA.

Jednání a rozhodnutí přTA o výsledcích 4. veřejné soutěže programu DELTA se zúčastnil
zástupce kontrolní rady doc. Vochozka.

VK se nezúčastnil projednávání návrhů projektů TF04000049, TF04000013 a TF04000077
z důvodu zamezení střetu zájmů. U dalších projednávaných návrhů projektů nebyl zjištěn
střet zájmů žádného člena přTA.
Při projednáváni návrhů projektů přTA vycházelo z doporučení odborného poradního orgánu
(Rady programu DELTA) a ze všech poskytnutých podkladů a při jednání je zohlednilo.

Předsednictvo postupně projednalo dle zpracovaného přehledu všechny návrhy projektů dle
hodnocení Rady programu a rozhodlo o podpoře 9 projektů s tím, že z toho 2 projekty nebyly
podpořeny na německé straně, a proto nemůže být uzavřena s těmito uchazeči Smlouva
o poskytnutí účelové podpory dle podmínek soutěže.
Výsledky budou zveřejněny na webových stránkách TA ČR nejpozději dne 18. 8. 2017.
Budou zveřejněny celkem tři seznamy projektů bez uveřejnění bodového hodnocení:
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1. Projekty doporučené k podpoře – uchazečům bude nabídnuto uzavření Smlouvy
o poskytnutí účelové podpory.
2. Projekty doporučené k podpoře odborným poradním orgánem, které však nejsou
podpořeny z důvodu nesplnění podmínky Zadávací dokumentace dle bodu 3.2
Specifické podmínky pro uchazeče, kdy musí být splněna následující skutečnost:
„Předsednictvo TA ČR může podpořit návrh projektu pouze v případě, že tento
návrh projektu bude podpořen také partnerskou agenturou.“
3. Projekty, které nejsou doporučeny k podpoře.

3. Návrh harmonogramu výzev pro rok 2018
Předsednictvu byl představen návrh harmonogramu veřejných soutěží pro rok 2018.

Předsednictvo v souvislosti s přípravou 6. veřejné soutěže programu DELTA pověřilo KaTA,
aby zintenzivnila či zahájila jednání se zahraničními spolupracujícími partnery s cílem
sjednotit termín vyhlášení veřejné soutěže v příštím roce.

Předsednictvo schválilo předložený harmonogram vyhlašování veřejných soutěží v roce 2018
s tím, že tento bude brán jako indikativní s ohledem na případné podněty a potřeby ČR či
zahraničních partnerů, které by mohly v příštím roce nastat.
Tento harmonogram bude zveřejněn na webových stránkách TA ČR.

4. Vypořádání připomínek k návrhu na změnu programu podpory aplikovaného výzkumu
a experimentálního vývoje DELTA
Předsednictvo se zabývalo předloženým návrhem vypořádání připomínek k návrhu na
změnu programu DELTA.
Předsednictvo souhlasí s vypořádáním připomínek návrhu na změnu programu DELTA.

5. Stanoviska kontrolní rady ke stížnostem podaným na výsledky vyhodnocení splnění
podmínek 3. veřejné soutěže programu EPSILON
Předsednictvo souhlasí se stanovisky KR a stížnostem k projektům č. TH03010413,
TH03010503, TH03030513, TH03020289, TH03010360 vyhovuje.
U projektů TH03010360 a TH03020289 se VK nezúčastnil rozhodnutí o projektech z důvodu
zamezení střetu zájmů.

6. BETA – rozhodnutí o postupu vypořádání projektu TB050MZP006 a informace o průběhu
ukončení projektu
Předsednictvo na základě informací KaTA rozhodlo o postupu ve věci vypořádání projektu
TB050MZP006 následovně:
• rozhodlo o provedení mimořádné veřejnosprávní kontroly projektu.
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•

vzalo na vědomí informaci o postupu při ukončení projektu.

7. Memorandum of Understanding projektu CHIST ERA III
Předsednictvo schválilo znění dokumentu Memorandum of Understanding včetně příloh
v rámci projektu CHIST ERA III.
8. Pozvánky na akce a termíny jednání přTA v měsících září a říjen
Předsednictvo se dohodlo, že konference s názvem Reactions, kterou pořádá Unipetrol, a. s.,
dne 20. 9. 2017 ve Fóru Karlín se zúčastní MJ.
Předsednictvo bere na vědomí přehled akcí plánovaných na týden 21.-25. 8. 2017.
Dne 21. 8. byly MB a LK pozváni na MV k představení informačního systému ISTA.

Dne 29. 8. se uskuteční jednání pracovní skupiny MD–TA ČR za účasti MB.
V tentýž den se uskuteční i pracovní skupina SP ČR k Průymslu 4.0, které se zúčastní VK.
VK informoval, že dne 20. 9. se uskuteční seminář se zástupci NEDO.

Předsednictvo bylo informováno, že plánovaná Industry Fuck Up Night dne 11. 10. v Brně se
neuskuteční.

Předsednictvo se dohodlo na termínech zasedání v měsíci září následovně:
7. 9. – se uskuteční dle potřeby (účast MB, MJ a VK)
22. 9. – uskuteční se od 11-14 h
27. 9. – uskuteční se od 9 h

V říjnu se uskuteční obě plánovaná zasedání, a to:
5. 10. – od 9 h k vyhodnocení výsledků 3. VS programu EPSILON
11. 10. – od 9 h v Brně k vyhodnocení výsledků 5. VS programu DELTA

9. Ověření hlasování per rollam ve věci schválení připravených projektů TIRXMPSV701
a TITXMV703
Předsednictvo ověřilo hlasování per rollam ve věci schválení připravených projektů
TIRXMPSV701 a TITXMV703:
Předsednictvo rozhodlo o dokončení a schválení projektu TIRXMPSV701 a jeho následném
vyhlášení soutěžním dialogem.

Předsednictvo rozhodlo o změně typu zadávacího řízení u projektu TITXMV703, schválení
projektu a jeho následném vyhlášení otevřeným řízením.
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Zadávací dokumentace projektů veřejných zakázek schválí předseda bezprostředně před
jejím vyhlášením. V jeho nepřítomnosti místopředseda TA ČR.

10. Plán aktivit mezinárodní spolupráce
Předsednictvo bere informaci na vědomí a o plnění aktivit podá KaTA zprávu na jednání přTA
v říjnu 2017.
11. Průběžná informace o programech TA ČR
Předsednictvo vzalo na vědomí průběžnou informaci o programech TA ČR za období
červenec 2017.

12. Průběžná informace o čerpání rozpočtu TA ČR
Předsednictvo vzalo na vědomí průběžnou informaci o čerpání rozpočtu TA ČR za období
leden-červenec 2017.
13. Průběžná informace o stavu kontrol
Předsednictvo vzalo na vědomí průběžnou informaci o stavu kontrol za období červenec
2017.
14. Různé

Jmenování člena OP 1 Stavebnictví EPSILON
Předsednictvo jmenuje níže uvedené kandidáty jako členy OP 1 Stavebnictví programu
EPSILON:
• Ing. Zbyňka Dohnala a,
• Ing. Romana Blaháka.

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

24. 8. 2017 od 9:00 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Prezenční listina z 349. zasedání předsednictva TA ČR
Program 349. zasedání přTA
Rottová
Očko
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