Zápis z 387. zasedání předsednictva TA ČR
Číslo jednací
Datum a čas:
Místo konání:
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:
Jednání řídil:

TACR/15-24/2018

30. 8. 2018, 10:00–12:30 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Pavel Komárek (PK), Zdeněk Kůs (ZK), Jiří Plešek (JP), Martin Duda (MDu)
Drahuše Rottová (DR), Martin Bunček (MB), Petr Matolín (PM), Markéta
Kühnelová (MK), Radim Klimeš (RK), Margita Pištorová (MP), Martina
Křepelková (MKř)
Pavel Komárek

1. Kontrola zápisu a úkolů z 386. zasedání přTA
Zápis z 386. zasedání přTA ze dne 16. 8. 2018 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto
zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.

2. TIRAMZV811 – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
Předsednictvo na základě doporučení hodnotící komise rozhodlo o výběru nabídky účastníka
EEIP, a. s., Thunovská, 118 00 Praha 1, IČ: 15891534 ve veřejné zakázce pod kódem
TIRAMZV811 s názvem „Analýza používání finančních nástrojů v zahraniční rozvojové
spolupráci (ZRS) a srovnání institucionálního nastavení ve vybraných zemích“ jako
nejvhodnější.
S uvedeným účastníkem bude po splnění podmínek zákona č. 134/2016 Sb., uzavřena
Smlouva dle zákona č. 130/2002 Sb., na částku 390 000,- Kč.

3. Návrh změny programu Národní centra kompetence
Předsednictvo požaduje drobné formální úpravy v rámci materiálů a doplnění předkládací
zprávy.
S těmito úpravami přTA podmínečně schvaluje návrh změny programu Národní centra
kompetence a předkládací zprávu, a to za předpokladu, že po zapracování těchto úprav
nebude mít přTA již žádné další připomínky, může být návrh zaslán k hlasování per rollam
VR.
Kancelář TA ČR zapracuje požadované změny a pošle návrh změny programu přTA e-mailem
a po vyjádření přTA budou materiály zaslány VR k hlasování per rollam.

Po uskutečnění hlasování per rollam VR s kladným stanoviskem, zašle KaTA návrh na
Sekretariát Rady pro výzkum, vývoj a inovace.
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4. Návrh programu GAMA2
Předsednictvo požaduje úpravu materiálů.
S úpravami přTA podmínečně schvaluje návrh změny programu GAMA2 a předkládací
zprávu, a to za předpokladu, že po zapracování těchto úprav nebude mít přTA již žádné další
připomínky, může být návrh zaslán k hlasování per rollam VR.

Kancelář TA ČR zapracuje požadované změny a pošle návrh změny programu přTA e-mailem
a po vyjádření přTA budou materiály zaslány VR k hlasování per rollam.

Po uskutečnění hlasování per rollam VR s kladným stanoviskem, zašle KaTA návrh na
Sekretariát Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

5. Zadávací dokumentace pro 2. VS programu ZÉTA
Předsednictvo projednalo zadávací dokumentaci 2. VS programu ZÉTA a s úpravami
ji schválilo.

6. Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 6. veřejné soutěže programu DELTA
Předsednictvo podmíněně schválilo výsledky přijímání návrhů projektů do 6. veřejné soutěže
programu DELTA předložené Komisí pro přijímání návrhů projektů s tím, že Kancelář TA ČR
čeká na vyjádření zbývajících partnerských agentur k výsledkům formální kontroly na jejich
straně. Musí být splněna podmínka Zadávací dokumentace: „Návrh projektu smí být přijat do
veřejné soutěže pouze za předpokladu, že bude přijat do veřejné soutěže vyhlášené
partnerskou agenturou (KIAT, SATI, BMBF, ISERD, ZSTD, JSTD, MOST)“.
Kancelář TA ČR po vyjádření partnerských zemí zveřejnění výsledky na webových stránkách
TA ČR a zašle daným uchazečům Rozhodnutí o nepřijetí návrhu projektu do veřejné soutěže.

7. Schválení parametrů 4. veřejné soutěže programu GAMA, PP2 – Seal of Excellence SME
Instrument – fáze 1 ve 2. či 3. uzávěrce roku 2018
Předsednictvo schválilo parametry 4. veřejné soutěže programu GAMA, PP2 - Seal
of Excellence v předloženém znění.
8. Stanoviska kontrolní rady ke stížnostem podaným na výsledky vyhodnocení splnění
podmínek 2. veřejné soutěže programu ÉTA
Předsednictvo souhlasí se stanovisky kontrolní rady a stížnosti k projektům TL02000543,
TL02000544, TL02000545 a TL02000546 zamítlo.

9. Schválení národních podmínek pro výzvu CHIST-ERA Call 2018
Předsednictvo schválilo předložený dokument CHIST ERA III_Call 2018_TACR_Funding
organisation rules.

Strana 2/4

10. Schválení národních podmínek pro výzvu EuroNanoMed 3 Call 2019
Předsednictvo schválilo předložený dokument EuroNanoMed3_Call 2019_TACR_Funding
organisation rules.
11. TH02020445 – přerušení řešení projektu
Předsednictvo schválilo žádost příjemce projektu TH02020445.

12. Závěry a úkoly z 85. zasedání VR
Předsednictvo bere na vědomí informace z 85. zasedání VR a pověřuje KaTA zajistit
požadované záležitosti i v souvislosti s přípravou 86. zasedání VR dne 14. 9. 2018.
13. Pozvánky na akce
Předsednictvo se dohodlo, že:
• jednání pracovní skupiny Digitalizace (AutoSAP) se dne 4. 9. od 10 h na MPO zúčastní
zástupce KaTA;
• 5. ročníku konference ČISTÁ a CHYTRÁ MOBILITA se dne 25. 9. od 13 h zúčastní PK;
• Divize dodavatelů členských firem AutoSAP se dne 11. 10. zúčastní zástupce KaTA.
Předsednictvo bere na vědomí přehled akcí plánovaných na týden 3.-7. 9. 2018.

Předsednictvo se dohodlo, že setkání se zástupci SP ČR se uskuteční dne 19. 9. od 14 h v sídle
TA ČR za účasti PK a MB.

14. Průběžná souhrnná finanční zpráva za všechny projekty z OP a H2020
Předsednictvo bere na vědomí přehled o stavu financí vnitřních projektů TA ČR dle
jednotlivých programů k 31. 7. 2018
15. Průběžná informace o programech TA ČR
Předsednictvo vzalo na vědomí průběžné informace o programech TA ČR za období červenec
2018.
16. Průběžná informace o čerpání rozpočtu TA ČR
Předsednictvo vzalo na vědomí průběžné informace o čerpání rozpočtu TA ČR za období
červenec 2018.
17. Prezentace TA ČR – šablony a aktualizace dat
Předsednictvo bylo informováno o tom, že ZD pro výběrové řízení na dodání nového webu
bude vyhotovena do konce září.

Dále byla přTA prezentována požadovaná úprava webová sekce „TA ČR v číslech“, kde si přTA
vyžádalo doplnění popisu jednotlivých odkazů.
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Předsednictvo se vizuální stránkou prezentací bude zabývat na dalších zasedáních s tím, že
KaTA připraví vzorovou prezentaci s informací o programech TA ČR a fotografiemi
úspěšných projektů/výsledků.

18. Různé

Návrh na ocenění Inženýrskou akademií ČR vynikajícího projektu řešeného v rámci
TA ČR
Předsednictvo souhlasí s pokračováním ve spolupráci s IA ČR k udělení ocenění na projekt
TA ČR. Forma výběru návrhů projektů, které budou zaslány Radě IA ČR, bude ještě
dohodnuta.

Memorandu o spolupráci s Grantovou agenturou ČR
Předsednictvo souhlasí s drobnou změnou v rámci Memoranda o spolupráci s GA ČR, kterou
GA ČR požadovala. Nyní bude dojednáno datum podpisu.

Seminář navazující na ocenění v rámci Nejlepší spolupráce roku
Předsednictvo se dohodlo na finanční účasti na semináři pořádaném na VŠB-TUO, který je
navazující akcí na Nejlepší spolupráci roku. Předsednictvo souhlasí s vyčleněním částky na
konání této akce.
Příští zasedání:
Místo konání:
Zapsal/a:
Kontroloval/a:

20. 9. 2018 od 10:00 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6
Drahuše Rottová
Pavel Komárek
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