Zápis z 351. zasedání předsednictva TA ČR
Číslo jednací
Datum a čas:
Místo konání:
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:
Jednání řídil:

TACR/6-26/2017

31. 8. 2017, 10:10–14:20 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Ing. Petr Očko, Ph.D (PO), RNDr. Martin Bunček, Ph.D. (MB), doc. Dr. Ing. Vladimír
Kebo (VK), Ing. Pavel Komárek, CSc. (PK)

Drahuše Rottová (DR), Ing. Luděk Knorr (LK), Ing. Radim Klimeš (RK), Mgr. Lukáš
Kačena (LKa)
Ing. Miroslav Janeček, CSc. (MJ), Ing. Markéta Kühnelová (MK)
Ing. Petr Očko, Ph.D (PO)

1. Kontrola zápisu a úkolů z 350. zasedání přTA
Zápis z 350. zasedání přTA ze dne 24. 8. 2017 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto
zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.

2. Návrh na vytvoření nového programu GAMA2
Předsednictvo se opětovně zabývalo podkladem PK k návrhu na vytvoření nového programu
GAMA2.
3. Budoucí orientace TA ČR
Předsednictvo se také zabývalo podkladem PK původně předloženým taktéž na 347. zasedání
týkající se zaměření budoucí orientace TA ČR.

4. Příprava Memoranda o spolupráci a návrh společných aktivit s TC AV ČR
Předsednictvo vypořádalo připomínky k předloženým materiálům s návrhy společných
aktivit mezi TA ČR a TC AV ČR s tím, že KaTA připraví návrh memoranda o spolupráci a předá
jej TC AV ČR.

5. Ukončení projektů na základě Závěrečných oponentních řízení
Předsednictvo schválilo ukončení všech předložených projektů v souladu s výsledky
závěrečných oponentních řízení.
6. BETA2 – úprava Pravidel pro publicitu projektů TA ČR doplněním pravidel pro projekty
podpořené z prostředků TA ČR v programu BETA2
Předsednictvo schválilo úpravu materiálu s názvem „Pravidla pro publicitu projektů
podpořených z prostředků TA ČR v programu BETA2“ doplněním pravidel pro projekty
podpořené z prostředků TA ČR v programu BETA2, a to s ohledem na výstupy z projektů
veřejných zakázek, kde jsou konečnými uživateli výhradně resorty, nikoliv příjemci podpory.
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Předsednictvo uložilo, aby tato pravidla byla součástí zadávacích podmínek, a to přílohou č. 1
„Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR v programu BETA2“.

7. SME-06 Směrnice pro přijímání návrhů projektů do veřejné soutěže v5 a RAD-01 Statut
a jednací řád Komise pro přijímání návrhů projektů v2
Předsednictvo schválilo verzi 5 SME-06 Směrnice pro přijímání návrhů projektů do veřejné
soutěže.
Předsednictvo schválilo verzi 2 RAD-01 Statutu a jednacího řádu Komise pro přijímání
návrhů projektů.

8. Úprava sazebníku odměn pro hodnotitele TA ČR pro rok 2017
Předsednictvo schválilo verzi 3 Sazebníku odměn pro hodnotitele TA ČR pro rok 2017
v předložené podobě.
9. Přiřazení pověřených konzultantů
Předsednictvo souhlasí s přiřazením Ing. Arnošta Matlafuse jako pověřeného konzultanta
k Centru inteligentních pohonů a pokročilého řízení strojů – TE02000103.

10. Iniciace projektu „Příprava programového období 2021 - 2027 v oblasti aplikovaného
výzkumu vývoje a inovací“
Předsednictvo schválilo iniciaci projektu z OP TP s dočasným názvem „Příprava
programového období 2021 – 2027 v oblasti aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací“
a pověřuje KaTA předložením projektu do výzvy č. 1 OP TP.
Název projektu bude ještě zpřesněn s tím, že výzva v rámci OP TP bude vyhlášena až
v příštím roce.

11. Závěry a úkoly vyplývající ze 74. zasedání VR
Předsednictvo bere na vědomí informace ze 74. zasedání VR a pověřuje KaTA zajistit
požadované záležitosti i v souvislosti s přípravou 75. zasedání VR dne 22. 9. 2017.
75. zasedání VR se zúčastní VK.

12. Pozvánky na akce
Předsednictvo bere na vědomí přehled akcí plánovaných na týden 4.-8. 9. 2017.

Dne 5. 9. se uskuteční schůzka s poradkyní předsedy vlády pí Gajdůškovou za účasti P. Očka
a L. Kačeny.
12. 9. se uskuteční v sídle TA ČR seminář pro aplikační garanty v rámci 1. veřejné soutěže
programů ÉTA a THÉTA, a to za účasti MB a zástupců KaTA.
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Dne 13. 9. pojede MB do Bruselu na jednání Taftie.

V termínu 11. – 13. 9. se PO zúčastní mise do Izraele pořádané MŠMT a CI, kde bude
projednána možnost vyhlášení veřejné soutěže v rámci programu DELTA.

13. Změna zahraničního partnera projektu TF02000044
Předsednictvo vzalo na vědomí změnu zahraničního partnera projektu TF02000044.

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, CHIST ERA III. a M-ERA.NET 2 (H2020), které jsou již ve fázi
realizace.
15. INKA – primární data na webu a průběžné informace
Předsednictvo bere na vědomí informaci k webu INKAviz a přehled průběhu mapování
inovační kapacity v regionech.
16. Různé

Mise MO ČR do Taiwanu a Japonska
Předsednictvo projednalo nabídku účasti na misi pořádanou Ministerstvem obrany ČR do
Taiwanu a Japonska, která se uskuteční v termínu 24. 9. – 4. 10., ale z kapacitních důvodů
nebude účast TA ČR možná.
KaTA byla pověřena zprostředkováním odpovědi v tomto smyslu.

Jednání pracovní skupiny SP ČR – pro implementaci průmyslu 4.0 ve firmách
Předsednictvo vzalo na vědomí informace z jednání pracovní skupiny SP ČR pro
implementaci Průmyslu 4.0 ve firmách, kterého se dne 29. 8. zúčastnil VK.
Příští zasedání:
Místo konání:
Přílohy:
Zapsal/a:
Kontroloval/a:

22. 9. 2017 od 11:00 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Prezenční listina z 351. zasedání předsednictva TA ČR
Program 351. zasedání přTA
Rottová
Očko
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