Zápis z 356. zasedání předsednictva TA ČR
Číslo jednací
Datum a čas:
Místo konání:
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:
Jednání řídil:

TACR/6-31/2017

19. 10. 2017, 10:00–13:45 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Petr Očko (PO), Pavel Komárek (PK), Zdeněk Kůs (ZK), Jiří Plešek (JP), Martin
Duda (MDu)

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

1. Kontrola zápisu a úkolů z 356. zasedání přTA
Zápis z 355. zasedání přTA ze dne 11. 10. 2017 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto
zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.

2. Aktuální priority TA ČR
PO na úvod jednání prezentoval novým členům přTA dosažené cíle a budoucí vize TA ČR.
Dále hovořil především o prioritních oblastech činností a potřebu rozšíření personálních
kapacit a s tím související navýšení institucionální podpory na tuto činnost, a to především
v souvislosti s plánovaným vyhlášením 12 veřejných soutěží v nadcházejícím roce.
Pro činnost TA ČR bylo uvedeno jako zásadní zefektivnění spolupráce s resorty a dalšími
klíčovými partnery, snižování administrativní zátěže uchazečů a příjemců o podporu a s tím
související posílení konzultační podpory, uplatnění výsledků v praxi a především příprava na
období po roce 2020.
TA ČR již započala aktivity k tomu, aby těchto vytyčených priorit docílila, a to například
prostřednictvím programu BETA2; implementací Informačního systému TA ČR (ISTA),
u něhož se počítá s využitím i pro ostatní poskytovatele; zavedením role Aplikačního garanta;
spoluprací s ČMZRB a NIF; zapojením do projektů financovaných z H2020 a další.
V nadcházejícím období se TA ČR zaměří zejména na přípravu a realizaci všech veřejných
soutěží, na schválení programu DELTA2, úpravu stávajících programů (BETA2 a EPSILON)
pro možnost vyšší míry zohlednění priorit resortů, přípravu veřejné soutěže programu
Národní centra kompetence 1 (NCK1) a vymezení návaznosti programů TA ČR na programy
MPO (zejm. na MPO nově připravovaný program TREND).
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3. Představení agendy předsednictva TA ČR a technicko-organizační záležitosti
Předsednictvo vzalo na vědomí informace k přípravě a průběhu zasedání přTA.

4. Představení Oddělení kabinetu ředitele Kanceláře TA ČR
LK představil novou organizační strukturu Kanceláře TA ČR a představil pracovníky Oddělení
kabinetu ředitele, kam spadají tajemníci přTA, VR a KR, personalistka a sekretářka předsedy.
V rámci TA ČR jsou v organizační struktuře zařazeni pod předsedu TA ČR Bezpečností ředitel
a auditor.
Hovořil také o novém Informačním systému (ISTA), ve kterém probíhá podávání návrhů
projektů a jejich následná administrace.

5. Představení Sekce I. – analýzy a strategie, mezinárodní spolupráce a PR
LKa představil činnost Sekce rozvoje a řízení programů (Sekce I.), pod kterou spadá
analytická činnost, příprava a implementace strategií a nových programů, rozvoj a podpora
mezinárodní spolupráce a vnější vztahy (PR).

6. Představení Sekce II. – veřejné soutěže, realizace projektů a záležitosti hodnocení
MK představila činnosti Sekce administrace programů (Sekce II.), jež má na starosti přípravu
veřejných soutěží a následnou realizaci podpořených projektů a také zajišťuje hodnocení ve
všech stupních administrace projektů.

7. Představení Sekce III. – ekonomické, právní a IT záležitosti, kontrolní činnost a služby
Sekci provozní (Sekce III.) představil RK. Tato sekce má na starosti rozmanitou činnost
počínaje ekonomickými záležitostmi (mzdy, rozpočet …), právní poradenství, kontrolu
příjemců a žadatelů, IT podporu a v neposlední řadě i zajištění služeb pro jednotlivá zasedání
a další doprovodné činnosti spojené s agendou TA ČR.
8. Představení Sekce IV. – veřejné zakázky v rámci programu BETA
Nově vzniklou Sekci realizace rezortních potřeb (Sekce IV.) představil MB. Činnost sekce se
zaměřuje na veřejné zakázky realizované v rámci programu BETA (nyní již v rámci
navazujícího programu BETA2). Pro potřeby zapojených subjektů do tohoto programu jsou
shromažďovány výzkumné potřeby, které jsou následně schváleny a probíhají posléze
výběrová řízení na dodavatele jednotlivých veřejných zakázek. Pro potřeby tohoto programu
byl vytvořen informační systém – ISRB, ve kterém probíhá komunikace s relevantními
subjekty.
MB uvedl, že se pravidelně konají jednání ustavených pracovních skupin s resorty a také
schůzky s dalšími subjekty za účelem uspokojení jejich potřeb.
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9. Představení Sekce V. – vnitřní projekty TA ČR
Za další nově ustavenou Sekci projektová kancelář (Sekce V.) podala informace MKř.
Prezentovala vnitřní projekty TA ČR:
• z národních programů (Strukturální fondy EU)
• z nadnárodních programů (Horizont 2020)
• projektové návrhy – podané projekty (Strukturální fondy EU, Central Europe) a
• financované z vlastních zdrojů

Kancelář TA ČR pravidelně 1x za měsíc předkládá přTA zprávu o jednotlivých projektech.
Tato zpráva bude předložena na příští zasedání.

10. Pozvánky na akce a upřesnění harmonogramu zasedání přTA v následujících měsících
Předsednictvo se dohodlo, že ohledně účasti TA ČR na semináři pořádaném OK4Inovace dne
24. 11. na téma Zdroje financování firemního vývoje, inovací a spolupráce s výzkumem byl
V. Šumpela pověřen, aby dojednal se zástupci CI prezentaci programů TA ČR, kteří na tomto
semináři také vystoupí.
Předsednictvo bere na vědomí přehled akcí plánovaných na týden 23.-27. 10. 2017.

Dne 23. 10. se za účasti PO a MB uskuteční setkání s novým zástupcem Energetického
regulačního úřadu (ERÚ) p. Vlkem.
PK se dne 25. 10. zúčastní konference CZEDER – 15. české dny pro evropský výzkum, kterou
pořádá TC AV ČR.

JP požádal o účast na plánované akci TA ČR dne 25. 10. k vyhlášení 1. veřejné soutěže
programu THÉTA (seminář PP1 a match-making PP3).

Předsednictvo se dohodlo na termínech zasedání do konce roku následovně:
říjen: 26.
listopad: 2., 9., 16. a 30.
prosinec: 7., 14. a 21.

Všechna naplánovaná zasedání přTA budou zahájena v 10 h a přTA bylo požádáno
o rezervaci 4 h na každé jednání.

11. Průběžná informace o programech TA ČR
Předsednictvo vzalo na vědomí průběžné informace o programech TA ČR za období září
2017.
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12. Průběžná informace o čerpání rozpočtu TA ČR
Předsednictvo vzalo na vědomí průběžné informace o čerpání rozpočtu TA ČR za období
leden-září 2017.
13. Průběžná informace o stavu kontrol
Předsednictvo vzalo na vědomí průběžnou informaci o stavu kontrol za období září 2017.

14. Mezinárodní spolupráce TA ČR
Předsednictvu byl předložen materiál shrnující aktivity TA ČR v oblasti mezinárodní
spolupráce.
Předsednictvo jej vzalo na vědomí.

15. Různé

Norské fondy
Předsednictvu byla blíže představena příprava na poskytování podpory v rámci tzv. norských
fondů, které bude TA ČR realizovat. Tato podpora je oddělena od strukturálních fondů.

Dne 8. 11. se uskuteční jednání se stakeholdery norských fondů, které proběhne v sídle TA ČR
a pozvánka na toto jednání bude zprostředkována i novým členům přTA.
Příští zasedání:
Místo konání:
Přílohy:
Zapsal/a:
Kontroloval/a:

26. 10. 2017 od 10:00 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Prezenční listina z 356. zasedání předsednictva TA ČR
Program 356. zasedání přTA
Drahuše Rottová
Petr Očko

Strana 4/4

