Zápis z 395. zasedání předsednictva TA ČR
Číslo jednací
Datum a čas:
Místo konání:
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:
Jednání řídil:

TACR/15-32/2018

22. 1. 2018, 10:00–12:00 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Pavel Komárek, Zdeněk Kůs, Martin Duda

Drahuše Rottová, Martin Bunček, Petr Matolín, Markéta Kühnelová, Radim
Klimeš, Martina Křepelková, Ivana Kohoutová
Petr Konvalinka, Jiří Plešek, Margita Pištorová
Zdeněk Kůs

1. Kontrola zápisu a úkolů z 394. zasedání přTA
Zápis z 394. zasedání přTA ze dne 15. 11. 2018 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto
zasedání jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.

2. Vyhodnocení výsledků 6. VS programu DELTA
Předsednictvo se zabývalo hodnocením návrhů projektů v rámci 6. veřejné soutěže programu
DELTA (DELTA 6).

Jednání a rozhodnutí přTA o výsledcích DELTA 6 se zúčastnil zástupce kontrolní rady
doc. Vochozka.
Při projednávání návrhů projektů přTA vycházelo z doporučení odborného poradního orgánu
(Rady programu DELTA) a ze všech poskytnutých podkladů a při jednání je zohlednilo.

V souladu s Jednacím řádem předsednictva TA ČR se členové předsednictva v případech,
kde byli ve střetu zájmů, neúčastnili jednání a rozhodování o návrhu projektu. V případech,
kdy byla minimálně nadpoloviční většina členů předsednictva ve střetu zájmů, rozhodlo přTA
dle Jednacího řádu předsednictva TA ČR na základě odstavce 3 článku 17 v souladu
s doporučením RP.
U návrhu projektu TF06000101 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 21 projektů s tím, že u 12 projektů TA ČR
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čeká na výsledky hodnocení partnerských agentur a u 1 projektu již partnerská agentura
oznámila jeho nepodpoření.

Výsledky budou zveřejněny na webových stránkách TA ČR nejpozději dne 23. 11. 2018.
Budou zveřejněny celkem dva seznamy projektů bez uveřejnění bodového hodnocení:
1. Projekty doporučené k podpoře:
a.
které jsou na straně partnerské agentury již podpořeny, 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.

Od uchazeče návrhu projektu TF06000016 bude před podpisem Smlouvy o poskytnutí
účelové podpory požadováno doložení způsobu rozdělení práv duševního vlastnictví
a nároky plynoucí z komercializace.

3. Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 5. VS EPSILON CHIST-ERA Call 2017
Předsednictvo schválilo vyhodnocení výsledků 5. veřejné soutěže programu EPSILON CHIST
– ERA III Call 2017 v předloženém znění a ukládá Kanceláři TA ČR zveřejnění předložených
výsledků na webových stránkách TA ČR.

4. Ukončení projektů na základě Závěrečných oponentních řízení
Předsednictvo schválilo ukončení předložených projektů na základě závěrečných
oponentních řízení.
5. Návrh MPO k možné implementaci programu MPO TA ČR
Předsednictvo souhlasí s předloženou verzí vypořádání připomínek k návrhu MPO k možné
implementaci programu MPO prostřednictvím TA ČR a ta bude předána předsedou na RVVI.

6. Pozvánky na akce
Předsednictvo se dohodlo, že slavnostního večera spojeného s udílením cen letošním
Vizionářům pořádaným CzechInno dne 4. 12. se zúčastní P. Komárek.
P. Komárek informoval, že obdržel pozvánku na 5. zasedání výboru Průmysl 4. 0, které se
uskuteční dne 29. 11. na MPO.
Předsednictvo se dohodlo, že v případě neúčasti P. Konvalinky se jej zúčastní Z. Kůs.
P. Komárek informoval, že se dne 28. 11. zúčastní akce Podnikatelský projekt roku 2018.
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M. Duda informoval, že ve dnech 27. a 28. 11. se zúčastní Digital Innovation Hubs Annual
Event 2018 ve Varšavě.
Předsednictvo bere na vědomí přehled akcí plánovaných na týden 26.-30. 11. 2018.

7. Průběžná informace o programech TA ČR
Předsednictvo bere na vědomí průběžnou informaci o programech TA ČR za období říjen
2018.
8. Průběžná informace o čerpání rozpočtu TA ČR
Předsednictvo bere na vědomí průběžnou informaci o čerpání rozpočtu TA ČR za období
leden-říjen 2018.
9. Různé

Informace z jednání – MD, BMBF, aj.
M. Bunček informoval o jednání s německým ministerstvem BMBF, kterého se dne 20. 11.
v Berlíně zúčastnil.

Dále M. Bunček informoval o jednání pracovní skupiny MD-TA ČR, které se uskutečnilo dne
21. 11.
Předsednictvo vzalo informace na vědomí.

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

29. 11. 2018 od 10:00 h

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6
Drahuše Rottová
Zdeněk Kůs
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