Zápis ze 411. zasedání předsednictva TA ČR
Číslo jednací

TACR/-/2019

Datum a čas:

28. 3. 2019, 10:00 - 12:45 h

Místo konání:

Technologická agentura ČR, Evropská 37, Praha 6

Přítomni:

Zdeněk Kůs, Pavel Komárek, Jiří Plešek, Martin Duda

Hosté:

Martin Bunček, Táňa Hálová Perglová, Petr Matolín, Markéta Kühnelová, Radim
Klimeš, Margita Pištorová, Martina Křepelková, Lucie Kubalová

Omluveni:

Drahuše Rottová, Petr Konvalinka

Jednání řídil:

Zdeněk Kůs

1. Kontrola zápisu a úkolů ze 410. zasedání přTA
Zápis ze 410. zasedání přTA ze dne 21. 3. 2019 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto zasedání
jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.
2. Úprava programu DELTA 2
Předsednictvo projednalo návrh na úpravu programu DELTA 2 a schválilo doplnění
navrhovaných druhů výsledků a další formální úpravy v textu programu.
3. Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 6. VS EPSILON M-ERA.NET Call 2018
Předsednictvo schvaluje Vyhodnocení výsledků 6. veřejné soutěže programu EPSILON
M-ERA.Net call 2018 a ukládá Kanceláři TA ČR zveřejnění předložených výsledků na webových
stránkách TA ČR.
4. Změna dalšího účastníka projektu TN01000024
Předsednictvo TA ČR deleguje vyřízení žádosti o změnu dalšího účastníka UniControls a.s.,
za společnost ZPA Industry a.s. v projektu TN01000024 a vydání rozhodnutí o změně
na ředitele Kanceláře TA ČR, a to s ohledem na podjatost většiny členů předsednictva z důvodu
střetu zájmů.
5. Odstoupení od Smlouvy o poskytnutí podpory ve 4. VS programu EPSILON
Předsednictvo bere na vědomí informaci o tom, že s příjemci projektů č. TH04030480,
TH04010208, TH04030122, TH04010322, TH04010523, TH04020234, TH04010068 a
TH04010507 nebyla uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory.
Předsednictvo souhlasí s neuzavřením Smlouvy o poskytnutí podpory s příjemcem projektu
č. TH04010352 ze strany poskytovatele.
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6. Základní parametry 1.veřejné soutěže programu DELTA 2
Předsednictvo schválilo parametry 1. veřejné soutěže programu DELTA 2.
Předsednictvo ukládá Kanceláři TA ČR, aby doplnila v bodě 2. Partnerské země, agentury
u zahraničních partnerů, ze kterých jsou zemí či provincií. V bodě 4. “Maximální částka finanční
podpory” změnit na maximální částka finanční podpory je neomezená (s výjimkou prahových
hodnot aplikovatelnosti Nařízení).
Předsednictvo se dohodlo, že budou nově povoleny stipendia na podporu mladých
výzkumníků podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách.
7. TITSMZP720 – rozhodnutí o výběru VZ
Předsednictvo na základě doporučení hodnoticí komise rozhodlo o výběru nabídky účastníka
č. 2 Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce, Podbabská,
2582/30, 16000, Praha 6, 00020711 ve veřejné zakázce pod kódem TITSMZP720 s názvem
„Potenciál využití suchých nádrží v rámci hospodaření s vodou v krajině“ jako nejvhodnější.
Ředitelka Sekce realizace resortních potřeb, která jedná za zadavatele, oznámí tuto skutečnost
účastníkům zadávacího řízení a po uplynutí příslušné lhůty zajistí v rámci Sekce realizace
resortních potřeb dokončení administrace zadávacího řízení a přípravu smlouvy včetně
kontroly podmínek uzavření. Smlouva bude předložena k podpisu předsedovi TA ČR
po zajištění podpisu vybraného účastníka.
8. TITBMMR805 – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
Předsednictvo z důvodu střetu zájmů většiny jeho členů, a na to navazující pochybnosti
o nepodjatosti předsednictva, rozhodlo o delegaci rozhodnutí na ředitele Kanceláře TA ČR.
9. TIRXMD705 – schválení připraveného projektu k vyhlášení VZ
Předsednictvo schvaluje postup pro přímé zadání projektu “Systém stavu pohybových ploch
letišť v České republice pro připravovanou agendu ÚCL (etapa IV)” po předchozí publikaci
způsobu řešení na profilu zadavatele.
10. TIRXERU825 – schválení připravovaného projektu k vyhlášení VZ
Předsednictvo na základě seznámení se s připraveným projektovým rámcem, rozhodlo
o vyhlášení zadávacího řízení veřejné zakázky pro projekt TITXERU914 s názvem Systém
pro zpracování, analýzu a vyhodnocení statistických dat ERÚ (etapa I.) a Systém pro
zpracování, analýzu a vyhodnocení statistických dat ERÚ (etapa II.) (TIRXERU825), a to typem
řízení Inovační partnerství.
Pokud nebude v rámci veřejné zakázky nalezeno řešení s prvky aplikovaného výzkumu nebo
experimentálního vývoje, případně inovace, bude veřejná zakázka zrušena v návaznosti
na Zákon č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků.
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11. Veřejná zakázka na nákup notebooků pro projekt Synergie
Předsednictvo schvaluje zadání veřejné zakázky v předloženém rozsahu.
12. Nákup licencí G Suite
Předsednictvo schvaluje jednorázové pořízení roční licence vyšší edice G Suite – Business.
13. Pozvánky na akce
Předsednictvo bere na vědomí přehled akcí plánovaných na týden 1. 4. – 5. 4. 2019.
Předsednictvo bere na vědomí konání Kulatého stolu v regionech – v Ostravě v termínu 21. 5.
za účasti M. Dudy a M. Bunčeka.
14. Informace o projektech realizovaných v rámci národních programů
Předsednictvo bere předložené informace o interních projektech na vědomí.
15. Informace o stavu poradenství a podpory komunikace
Předsednictvo bere předložené informace o stavu poradenství a podpory komunikace
na vědomí.
16. Informace o stavu interních projektů z H2020 – výzkumná spolupráce s obdobnými
zahraničními agenturami
Předsednictvo bere předložené informace o stavu interních projektů z H2020 na vědomí.
17. Vyhlášení výběrového řízení do Advisory board Evropské rady pro Inovace
Předsednictvo bere předkládanou informaci na vědomí.
18. Odpověď z MŠMT na dotaz hodnocení projektů v rámci schéma ERA-NET Cofund.
Předsednictvo bere předkládanou informaci na vědomí.
19. Různé
J. Plešek projevil zájem o to se setkat s pracovníky RKOP. Jak tyto setkání zorganizovat bude
znovu projednáváno za účasti p. předsedy.

Příští zasedání:

11. 4. 2019 od 10:00 h

Místo konání:

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Zapsal/a:

Lucie Kubalová

Kontroloval/a:

Petr Konvalinka
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