Zápis z 355. zasedání předsednictva TA ČR
Číslo jednací
Datum a čas:
Místo konání:
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:
Jednání řídil:

TACR/6-30/2017

11. 10. 2017, 9:20–13:35 h

hotel Voroněž II., ulice Křížkovského 49, Brno

Petr Očko (PO), Miroslav Janeček (MJ), Martin Bunček (MB), Vladimír Kebo (VK),
Pavel Komárek (PK)
Drahuše Rottová (DR), Luděk Knorr (LK), Lukáš Kačena (LKa), Markéta
Kühnelová (MK), Martina Křepelková (MKř), Jiřina Jílková (JJ)
Radim Klimeš (RK)
Petr Očko (PO)

1. Kontrola zápisu a úkolů z 354. zasedání přTA
Zápis z 354. zasedání přTA ze dne 5. 10. 2017 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto
zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.

2. Vyhodnocení výsledků 5. veřejné soutěže programu DELTA
Předsednictvo se zabývalo hodnocením návrhů projektů v rámci 5. veřejné soutěže programu
DELTA (DELTA 5).

Jednání a rozhodnutí přTA o výsledcích DELTA 5 se zúčastnila zástupkyně kontrolní rady
prof. Jílková.
VK se nezúčastnil projednávání návrhů projektů TF05000038 a TF05000044 z důvodu
zamezení střetu zájmů. U dalších projednávaných návrhů projektů nebyl zjištěn střet zájmů
žádného člena přTA.

Při projednávání návrhů projektů přTA vycházelo z doporučení odborného poradního orgánu
(Rady programu DELTA) a ze všech poskytnutých podkladů a při jednání je zohlednilo.
U návrhu projektu TF05000045 rozhodlo přTA odlišně oproti stanovisku Rady programu
a doporučilo jej k podpoře.
Odlišné stanovisko přTA a jeho zdůvodnění bude zveřejněno na webových stránkách TA ČR.

Předsednictvo postupně projednalo dle zpracovaného přehledu všechny návrhy projektů dle
hodnocení Rady programu a rozhodlo o podpoře 7 projektů s tím, že u 5 projektů TA ČR čeká
na výsledky hodnocení partnerských agentur.
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Výsledky budou zveřejněny na webových stránkách TA ČR nejpozději dne 13. 10. 2017.
Budou zveřejněny celkem dva seznamy projektů bez uveřejnění bodového hodnocení:
1. Projekty doporučené k podpoře:
a. které jsou na straně partnerské agentury již podpořeny, anebo tato podmínka
není vyžadována a předkladatelům bude nabídnuto uzavření Smlouvy
o poskytnutí účelové podpory;
b. u nichž se čeká na vyjádření partnerské agentury, a za předpokladu, že
budou projekty na jejich straně podpořeny, bude uchazečům nabídnuto
uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové podpory.
2. Projekty, které nejsou doporučeny k podpoře.

U všech podpořených projektů bude vyžadováno, aby měl uchazeč před podpisem Smlouvy
se zahraničním partnerem uzavřenou smlouvu, ve které bude vymezen způsob spolupráce na
řešení projektu a dále zde bude ošetřena problematika ochrany práv duševního vlastnictví.
Tuto smlouvu je uchazeč povinen před podpisem Smlouvy o poskytnutí podpory
poskytovateli předložit, včetně Smlouvy o účasti na řešení projektu.

3. Schválení Zadávací dokumentace 1. VS programu THÉTA
Předsednictvo projednalo předložené znění Zadávací dokumentace 1. veřejné soutěže
programu THÉTA.

Předsednictvo schválilo Zadávací dokumentaci 1. veřejné soutěže programu THÉTA a ostatní
dokumenty spojené s vyhlášením veřejné soutěže s požadovanými úpravami.

4. Vybrané parametry pro 4. veřejnou soutěž programu EPSILON
Předsednictvo se zabývalo některými parametry 4. veřejné soutěže programu EPSILON.

Předsednictvo preferuje variantu zapojení aplikačního garanta v programu EPSILON přímo,
jako hlavního příjemce či dalšího účastníka projektu.
KaTA předloží nejpozději na konci listopadu detailní návrh parametrů této VS ke schválení.

5. Rozhodnutí o ukončení projektu TA03010490 se stanoviskem „Projekt uspěl podle zadání“
a uznání prokázání dobré vůle
Předsednictvo souhlasí s ukončením projektu se stanoviskem „Uspěl podle zadání“ a na
základě prokázání dobré vůle příjemcem nepožaduje vrácení finančních prostředků.
6. Nový web TA ČR – návrh režimu postupu za účelem uspokojení provozní potřeby
Předsednictvo schválilo zadání veřejné zakázky na nový web TA ČR v předloženém rozsahu.
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7. BETA2 – schválení projektu TA ČR pro evaluaci programů realizovaného formou rámcové
smlouvy
Předsednictvo souhlasí se zadáním projektu formou rámcové smlouvy a jeho realizací.
Předsednictvo pověřilo PO schválením finálního znění dokumentů. Jakmile dojde ke schválení
ze strany PO, zajistí KaTA překlad do anglického jazyka a vyhlášení v programu BETA2.

8. BETA1 – rozhodnutí o výsledku závěrečných hodnocení
Předsednictvo rozhodlo o ukončení předložených projektů na základě závěrečných
oponentních řízení.
9. Jmenování členů RP ÉTA a RP BETA2
Předsednictvo jmenuje Mgr. Jana Radoše členem RP ÉTA.

Předsednictvo jmenuje Ing. Stanislava Volčíka a JUDr. Kamila Nedvědického členy RP BETA2.

10. Možná prezentace TA ČR na semináři v Olomouci
MJ informoval, že byl osloven zástupcem OK4Inovace s nabídkou účasti zástupce TA ČR na
informačním semináři na téma Zdroje financování firemního vývoje, inovací a spolupráce
s výzkumem, který by se uskutečnil v Olomouci dne 24. 11. 2017.
Předsednictvo vyjádřilo zájem o účast zástupce TA ČR na této akci a dohodlo se, že na příští
jednání přTA bude tato nabídka opětovně předložena a bude dohodnuto, kdo za TA ČR se
jednání zúčastní.

11. Záznam z jednání Akademického poradního výboru Aliance Společnost 4.0
Předsednictvo bere na vědomí informace z jednání Akademického poradního výboru Aliance
Společnost 4.0, kterého se dne 26. 9. zúčastnil MB.

12. Usneseni 142. zasedání Pléna ČKR
Předsednictvo bere na vědomí usnesení 142. zasedání Pléna ČKR ze dne 3. 10. 2017.

13. Informace o přípravě Delegační dohody mezi MF ČR a TA ČR pro realizaci programu v rámci
EHP a Norských fondů na období 2014-2021
Předsednictvo bere na vědomí přiloženou verzi Delegační dohody a souhlasí s uvedenými
připomínkami.

14. BETA2 – zařazení dalších orgánů státní správy mezi uživatele/předkladatele potřeb
Předsednictvo vzalo na vědomí účast Ministerstva spravedlnosti, MŠMT a ÚPV coby
budoucích uživatelů a předkladatelů potřeb v „Programu veřejných zakázek v aplikovaném
výzkumu a inovacích pro potřeby státní správy BETA2“.
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Příští zasedání:
Místo konání:
Přílohy:
Zapsal/a:
Kontroloval/a:

19. 10. 2017 od 10:00 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Prezenční listina z 355. zasedání předsednictva TA ČR
Program 355. zasedání přTA
Rottová
Očko
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