Zápis z 354. zasedání předsednictva TA ČR
Číslo jednací
Datum a čas:
Místo konání:
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:
Jednání řídil:

TACR/6-29/2017

5. 10. 2017, 9:45–15:20 h a 16:20-16:50 h
Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Petr Očko (PO), Miroslav Janeček (MJ), Martin Bunček (MB), Vladimír Kebo (VK),
Pavel Komárek (PK)
Drahuše Rottová (DR), Luděk Knorr (LK), Radim Klimeš (RK), Lukáš Kačena
(LKa), Markéta Kühnelová (MK), Václav Havlíček (VH)
Petr Očko

1. Kontrola zápisu a úkolů z 353. zasedání přTA
Zápis z 353. zasedání přTA ze dne 27. 9. 2017 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto
zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.

2. Schválení Zadávací dokumentace 2. VS programu GAMA, podprogram 2 - Seal of Excellence
Předsednictvo schválilo Zadávací dokumentaci pro 2. veřejnou soutěž programu GAMA, PP2
– Seal of Excellence a ostatní dokumenty spojené s vyhlášením veřejné soutěže.
3. Vyhodnocení výsledků 3. veřejné soutěže programu EPSILON
Předsednictvo se zabývalo hodnocením návrhů projektů v rámci 3. veřejné soutěže programu
EPSILON.
Jednání a rozhodnutí přTA o výsledcích 3. veřejné soutěže programu EPSILON se zúčastnil
zástupce kontrolní rady prof. Havlíček.
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 EPSILON) a ze všech poskytnutých podkladů a při jednání je zohlednilo.

U návrhů projektů TH03010427, TH03010232, TH03010312 a TH03020442 přTA rozhodlo
odlišně oproti stanovisku Rady programu a nedoporučilo je k podpoře.
Odlišná stanoviska přTA a jejich zdůvodnění budou zveřejněny na webových stránkách
TA ČR.
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Předsednictvo rozhodlo o podpoře 175 projektů, které byly vyhodnoceny jako doporučené
k podpoře.

Výsledky budou zveřejněny na webových stránkách TA ČR nejpozději dne 11. 10. 2017.
Budou zveřejněny celkem dva seznamy projektů bez uveřejnění bodového hodnocení:
1. Projekty doporučené k podpoře – uchazečům bude nabídnuto uzavření Smlouvy
o poskytnutí účelové podpory.
2. Projekty, které nejsou doporučeny k podpoře.

Předsednictvo si vyžádalo prověření hodnotitelů u návrhů projektů:
• kde oponent udělil bodové hodnocení 95 a více bodů;
• kde se vyskytly velké bodové rozdíly (30 a více bodů) mezi hodnocením oponentů
u jednoho projektu.

4. Různé

Jednání přTA dne 19. 10. 2017
Předsednictvo bylo informováno, že dne 19. 10. se uskuteční první jednání se 3 nově
jmenovanými členy přTA, a to od 10 h.
Předsednictvo vzalo informace na vědomí.

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

11. 10. 2017 od 9:00 h

hotel Voroněž II., ulice Křížkovského 49, Brno

Prezenční listina z 354. zasedání předsednictva TA ČR
Program 354. zasedání přTA
Rottová
Očko
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