Zápis z 357. zasedání předsednictva TA ČR
Číslo jednací
Datum a čas:
Místo konání:
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:
Jednání řídil:

TACR/6-32/2017

26. 10. 2017, 10:25–14:05 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)
Petr Očko

1. Kontrola zápisu a úkolů z 356. zasedání přTA
Zápis z 356. zasedání přTA ze dne 26. 10. 2017 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto
zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.
2. APISTA – kontrola plnění úkolů
Předsednictvu byl prezentován Akční plán implementace strategie TA ČR (APISTA).
Následně byly představeny úkoly dle stanovené prioritizace, jejichž plněním se KaTA zabývá.

PO uvedl, že APISTA je klíčovým dokumentem TA ČR pro její další činnost a informoval,
z jakých dokumentů tato strategie vychází.

Předsednictvo se dohodlo na uskutečnění schůzky k bližšímu představení a vysvětlení
APISTA a jednotlivých opatření z něj vyplývajících a Kancelář TA ČR byla pověřena, aby tuto
schůzku naplánovala.

3. Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 1. veřejné soutěže programu ÉTA
Předsednictvo schválilo výsledky vyhodnocení splnění podmínek 1. veřejné soutěže
programu ÉTA předložené Komisí pro přijímání návrhů projektů a ukládá KaTA zveřejnit
výsledky na webových stránkách TA ČR a zaslat daným uchazečům Rozhodnutí o nepřijetí
návrhu projektu do veřejné soutěže.
V souladu s Jednacím řádem se členové předsednictva v případech, kde byli ve střetu zájmů,
neúčastnili jednání a rozhodování o projektu.
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4. Ukončení projektů na základě Závěrečných oponentních řízení
Předsednictvo schválilo ukončení předložených projektů na základě Závěrečných
oponentních řízení.

5. Závěry a úkoly vyplývající ze 76. zasedání VR
Předsednictvo bere na vědomí informace ze 76. zasedání VR a pověřuje KaTA zajistit
požadované záležitosti i v souvislosti s přípravou 77. zasedání VR dne 10. 11. 2017.
V souvislosti s projednávaným bodem na jednání VR s názvem „Metodika hodnocení
aplikovaného výzkumu“ připraví KaTA pro potřeby 77. zasedání VR prezentaci
k provedeným a připravovaným hodnocením programů a projektů TA ČR.

6. Pozvánky na akce
Předsednictvo se dohodlo, že:
• závěrečného ceremoniálu ENERGY HACKATHON Prague 2017 se dne 5. 11. zúčastní
zástupci KaTA a případně dle časových možností i JP a ZK;
• slavnostního předávání cen Česká hlava 2017 se dne 3. 12. zúčastní PO a případně
další zástupci TA ČR dle pozvání a časových možností.
Dne 1. 11. se jednání pracovní skupiny MŽP-TA ČR místo ředitele KaTA zúčastní LKa.
V tento den se také uskuteční pracovní skupina pro hodnocení hodnotitelů, a to od 14 h
v sídle TA ČR za účasti zástupců KR a VR.
Předsednictvo bere na vědomí přehled akcí plánovaných na týden 30. 10. – 3. 11. 2017.

7. Průběžná informace o programech TA ČR
Předsednictvu byla podrobně představena pravidelně předkládaná informace o programech
TA ČR za období září 2017.
8. Průběžná informace o čerpání rozpočtu TA ČR
Předsednictvu byla podrobně představena pravidelně předkládaná informace o čerpání
rozpočtu TA ČR, tedy rozvržení jednotlivých položek, a to za období leden-září 2017.

9. Průběžná informace o stavu kontrol
Předsednictvu byla podrobně představena pravidelně předkládaná informace o stavu kontrol
prováděných u příjemců TA ČR, a to za období září 2017.
10. Mezinárodní spolupráce TA ČR
Předsednictvo vzalo na vědomí informace z oblasti mezinárodní spolupráce TA ČR.
11. Zpráva – změnová řízení dle SME – 07 za období září 2017
Předsednictvo bere na vědomí zprávu o změnových řízeních za období září 2017.
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12. Informace z předsednictví Taftie
Předsednictvu byla předložena informace o aktivitách TA ČR v rámci předsednictví Taftie
za období září 2017 s tím, že přTA bylo informováno o plánovaných akcích v rámci tohoto
předsednictví, a to Policy Forum a Board meeting konaných v Bruselu v termínu
22. – 23. 11. 2017.
PK informoval o účasti na konferenci CZEDER – 15. české dny pro evropský výzkum, kterou
pořádalo TC AV ČR ve spolupráci s MŠMT dne 25. 10. 2017.

13. Informace o vnitřních projektech TA ČR
Předsednictvo vzalo na vědomí aktuální informace o vnitřních projektech TA ČR: Nový web
TA ČR, PROEVAL, PROADMIN, GEECCO, GENDER NET ERA NET PLUS COFUND, New
HoRRIzon, CHIST ERA III. a M-ERA.NET 2 (H2020) a ISTA – pořízení informačního systému
TA ČR (IROP), které jsou již ve fázi realizace.
14. Informace z 21. zasedání Předsednictva RVŠ
Předsednictvo vzalo na vědomí informace z 21. zasedání Předsednictva RVŠ, které se
uskutečnilo dne 26. 10. 2017.
15. Různé

Místopředsedou TA ČR byl jmenován ZK.

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

2. 11. 2017 od 10:00 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Prezenční listina z 357. zasedání předsednictva TA ČR
Program 357. zasedání přTA
Drahuše Rottová
Petr Očko
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