Zápis z 381. zasedání předsednictva TA ČR
Číslo jednací
Datum a čas:
Místo konání:
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:
Jednání řídil:

TACR/15-18/2018

28. 5. 2018, 10:05–13:00 h; 14:05:14:25 h; 15:00-16:20 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), Petr Matolín (PM), Markéta Kühnelová (MK), Radim
Klimeš (RK), Martin Bunček (MB), Martina Křepelková (MKř), Jiřina Jílková (JJ)
Petr Očko

1. Kontrola zápisu a úkolů z 380. zasedání přTA
Zápis z 380. zasedání přTA ze dne 17. 5. 2018 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto
zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.

2. Struktura dílčího projektu v rámci 1. VS programu NCK1
Předsednictvo se zabývalo předloženým návrhem struktury dílčího projektu vycházející
z návrhu projektu/přihlášky do 1. VS programu NCK1.
Kancelář TA ČR zveřejní na webových stránkách informaci, že struktura dílčích projektů bude
zveřejněna ve 2. polovině června t. r.

3. Jmenování členů do RP NCK1
Předsednictvo projednalo nominace do Rady programu NCK1, které byly doporučeny VR
a rozhodlo o jmenování 20 členů dle seznamu v předloženém materiálu. Seznam členů
RP NCK1 bude zveřejněn na webových stránkách v příslušné sekci patřící NCK1.
4. Rozpočet TA ČR s ohledem na finanční prostředky na zaměstnance
Předsednictvo bere na vědomí informace o vývoji a aktuálním stavu prostředků na platy
a ostatní osobní výdaje TA ČR.

5. Schválení 2. verze RAD-06 Jednacího řádu předsednictva TA ČR
Předsednictvo schválilo 2. verzi RAD-06 Jednacího řádu předsednictva TA ČR
se zapracováním formálních úprav dle současné praxe a otázky potencionálního střetu zájmů
členů přTA.
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6. Vyhodnocení výsledků 3. VS programu GAMA, PP2- Seal of Excellence
Předsednictvo se zabývalo hodnocením návrhů projektů v rámci 3. veřejné soutěže programu
GAMA, PP2 – Seal of Excellence.

Jednání a rozhodnutí přTA o výsledcích 3. veřejné soutěže programu GAMA, PP2
– Seal of Excellence se zúčastnila zástupkyně kontrolní rady prof. Jílková.

U projednávaných projektů nebyl zjištěn střet zájmů žádného člena přTA.

Při projednáváni návrhů projektů přTA vycházelo z doporučení odborného poradního orgánu
(Rady programu GAMA) a ze všech poskytnutých podkladů a při jednání je zohlednilo.
Předsednictvo dle doporučení RP GAMA rozhodlo o podpoře všech 4 předkládaných návrhů
projektů – TG03020001, TG03020003, TG03020004 a TG03020005.

Výsledky budou zveřejněny na webových stránkách TA ČR dne 30. 5. 2018.
Bude zveřejněn jeden seznam projektů bez uveřejnění bodového hodnocení:
1. Projekty doporučené k podpoře – uchazečům bude nabídnuto uzavření Smlouvy
o poskytnutí účelové podpory.

7. Vyhodnocení výsledků 1. VS programu THÉTA
Předsednictvo se zabývalo hodnocením návrhů projektů v rámci 1. veřejné soutěže programu
THÉTA.

Jednání a rozhodnutí přTA o výsledcích 1. veřejné soutěže programu THÉTA se zúčastnila
zástupkyně kontrolní rady prof. Jílková.

V souladu s Jednacím řádem se členové předsednictva v případech, kde byli ve střetu zájmů,
neúčastnili jednání a rozhodování o návrhu projektu.

Při projednávání návrhů projektů přTA vycházelo z doporučení odborného poradního orgánu
(Rady programu THÉTA) a ze všech poskytnutých podkladů a při jednání je zohlednilo.

Předsednictvo souhlasilo se všemi stanovisky Rady programu ohledně doporučení
či nedoporučení k podpoře s výjimkou následujícího projektu:
• TK01030019, kde přTA nesouhlasí se stanoviskem Rady programu a návrh projektu
se rozhodlo podpořit.

Odlišné stanovisko přTA a jeho zdůvodnění bude zveřejněno na webových stránkách TA ČR.
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Předsednictvo rozhodlo o podpoře 56 projektů, které byly vyhodnoceny jako doporučené
k podpoře.

Výsledky budou zveřejněny na webových stránkách TA ČR nejpozději dne 4. 6. 2018.
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.

8. Různé

DELTA 6. VS – úprava Zadávací dokumentace
Předsednictvo schválilo úpravu ZD v bodě 3.1 Uchazeči ve veřejné soutěži, kde došlo k opravě
u německé agentury BMBF – odstranění výjimky týkající se umožnění VO být hlavním
uchazečem na české straně, která nebyla takto dohodnuta.
Předsednictvo se dohodlo, že:
• konference Sdílená podpora podnikání (Tým Česko) se dne 31. 5. zúčastní PO a MDu;
• 4. 6. se jednání se zástupci Fraunhoferovy společnosti (FhG) v Mnichově zúčastní
MDu;
• přípravného jednání dne 4. 6. a navazujícího jednání pracovní skupiny pro VaV dne
5. 6. pořádaných AutoSAP se zúčastní PK;
• networkingového setkání k česko-německé spolupráci v oblasti VaV se dne 5. 6.
zúčastní PM;
• 13. 6. se jednání koordinační skupiny v rámci Memoranda/Akčního plánu
o budoucnosti automobilového průmyslu zúčastní PK.

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

14. 6. 2018 od 10:00 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6
Drahuše Rottová
Petr Očko
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