Zápis z 350. zasedání předsednictva TA ČR
Číslo jednací
Datum a čas:
Místo konání:
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:
Jednání řídil:

TACR/6-25/2017

24. 8. 2017, 9:05–16:20 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)

Drahuše Rottová (DR), Ing. Luděk Knorr (LK), Ing. Radim Klimeš (RK), Mgr. Lukáš
Kačena (LKa), Ing. Markéta Kühnelová (MK), prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.
Ing. Pavel Komárek, CSc. (PK)
Ing. Petr Očko, Ph.D (PO)

1. Kontrola zápisu a úkolů z 349. zasedání přTA
Zápis z 349. zasedání přTA ze dne 17. 8. 2017 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto
zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.
2. Hodnocení výsledků 1. veřejné soutěže programu ZÉTA
Předsednictvo se zabývalo hodnocením návrhů projektů v rámci 1. veřejné soutěže programu
ZÉTA.

Jednání a rozhodnutí přTA o výsledcích 1. veřejné soutěže programu ZÉTA se zúčastnila
zástupkyně kontrolní rady prof. Jílková.
V souladu s Jednacím řádem se členové předsednictva v případech, kde byli ve střetu zájmů,
neúčastnili jednání a rozhodování o návrhu projektu.
Při projednáváni návrhů projektů přTA vycházelo z doporučení odborného poradního orgánu
(Rady programu ZÉTA) a ze všech poskytnutých podkladů a při jednání je zohlednilo.

Předsednictvo se postupně zabývalo všemi návrhy projektů dle zpracovaných přehledů Rady
programu a rozhodlo o podpoře 120 projektů, které byly vyhodnoceny jako doporučené
k podpoře a na základě toho přTA navyšuje alokaci na tuto veřejnou soutěž z původních 119
mil. Kč na řešení projektů v letech 2017 a 2018, a to na 180 mil. Kč (navýšení bylo provedeno
o 61 mil. Kč). Důvodem pro tento krok je snaha předsednictva dát u tohoto programu nového
typu šanci většímu počtu mladých výzkumných pracovníků, kteří zpracovali kvalitní projekty
s vysokým bodovým hodnocením.

Výsledky budou zveřejněny na webových stránkách TA ČR nejpozději dne 29. 8. 2017.
Budou zveřejněny celkem dva 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, které nejsou doporučeny k podpoře.

3. BETA2 – rozhodnutí o výběru nabídky k projektu TIRVMZV701
Předsednictvo na základě doporučení komise rozhodlo o výběru nabídky účastníka Ústav
mezinárodních vztahů, v. v. i., Nerudova 3, 118 00 Praha 1, IČ: 48546054, ve veřejné zakázce
malého rozsahu TIRVMZV701 s názvem „Vývoj a pilotní ověření metod pravidelného
komplexního hodnocení české zahraniční politiky“ jako vhodné.
4. Alokace M-ERA.NET Cofund v rámci programu EPSILON
Předsednictvo souhlasí s alokací ve výši 1 mil. EUR na společnou cofundovou výzvu v rámci
programu EPSILON.
5. Pozvánky na akce
Předsednictvo projednalo předložené pozvánky na akce a vzalo na vědomí přehled akcí
plánovaných na týden 28. 8.-1. 9. 2017.

MB informoval přTA, že akce pořádaná regionální kanceláří CI v Plzni s názvem „Regionem za
výzkum“ se místo plánovaného data 19. 10. uskuteční až v listopadu t. r.

Akce „Veletrh dotačních příležitostí“ se dne 4. 10. v Hradci Králové zúčastní zástupci Oddělení
realizace projektů.
MB se dne 28. 8. zúčastní jednání Akademického poradního výboru Společnosti Průmysl 4.0.

75. zasedání VR dne 22. 9. se zúčastní VK, případně MJ.

Dne 4. 9. se uskuteční jednání se zástupci CI k projektu INKA, a to v sídle TA ČR za účasti MB
a P. Mašíčka.

6. Zveřejnění APISTA na webových stránkách TA ČR
Předsednictvo souhlasí se zveřejněním APISTA na webových stránkách TA ČR.

7. Různé
VK informoval, že dne 5. 9. se uskuteční setkání se zástupci singapurské agentury Intelectual
Property Office of Singapur, která se zabývá podporou inovací. V rámci tohoto setkání budou
diskutovány možnosti spolupráce.
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Dále VK informoval o připraveném dotazníku zkušeností TA ČR a chápání pojmů spojených
se zodpovědným výzkumem a inovacemi RRI, který byl vytvořen v rámci projektu
NewHoRRIzon. Tento dotazník VK zprostředkuje členům přTA k vyplnění.

VK uvedl, že předal FFG a IHS podklad k připravované Task Force Taftie a očekává v nejbližší
době odezvu. Tento podklad zprostředkuje VK přTA k případným připomínkám.
Dne 21. 8. byli MB a LK na Ministerstvu vnitra kvůli prezentaci ISTA.

MB informoval, že dne 23. 8. se zúčastnil Rady programu TRIO a zde byl diskutován
i připravovaný program TREND.
Předsednictvo vzalo informace na vědomí.

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

31. 8. 2017 od 10:00 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Prezenční listina z 350. zasedání předsednictva TA ČR
Program 350. zasedání přTA
Rottová
Očko
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