Zápis ze 413. zasedání předsednictva TA ČR
Číslo jednací

TACR/-/2019

Datum a čas:

18. 4. 2019, 8:30 - 13:00 h

Místo konání:

Technologická agentura ČR, Evropská 37, Praha 6

Přítomni:

Petr Konvalinka, Zdeněk Kůs, Pavel Komárek, Jiří Plešek

Hosté:

Martin Bunček, Táňa Hálová Perglová, Petr Matolín, Markéta Kühnelová, Margita
Pištorová, Martina Křepelková, Nhat Quynh Červinková

Omluveni:

Drahuše Rottová, Martin Duda, Radim Klimeš, Lucie Kubalová

Jednání řídil:

Petr Konvalinka

1. Kontrola zápisu a úkolů ze 412. zasedání přTA
Zápis ze 412. zasedání přTA ze dne 11. 4. 2019 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto zasedání
jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.
2. Hodnocení 2. VS THÉTA
Předsednictvo se zabývalo hodnocením návrhů projektů v rámci 2. veřejné soutěže programu
THÉTA.
Jednání přTA o výsledcích 2. veřejné soutěže programu THÉTA se zúčastnila zástupkyně
kontrolní rady J. Stávková.
V souladu s Jednacím řádem se členové předsednictva v případech, kde byli ve střetu zájmů,
neúčastnili jednání a rozhodování o návrhu projektu.
Při projednáváni návrhů projektů přTA vycházelo z doporučení odborného poradního orgánu
(Rady programu THÉTA) a ze všech poskytnutých podkladů a při jednání je zohlednilo.
Předsednictvo se postupně zabývalo všemi návrhy projektů dle zpracovaných přehledů Rady
programu a rozhodlo o podpoře všech 59 návrhů projektů doporučených k podpoře.
Vzhledem k podjatosti dvou členů předsednictva a absenci jednoho dalšího člena nebylo
předsednictvo usnášení schopné ve věci doporučení Rady programu THÉTA na snížení nákladů
u návrhu projektu č. TK02010049. Z tohoto důvodu bude hlasování v této věci zasláno per
rollam.
Výsledky budou zveřejněny na webových stránkách TA ČR nejpozději dne 25. 4. 2019.
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.
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3. Program Česko-Taiwanských technologických dní a seznam osob k pozvání na večerní recepci
Předsednictvo materiál projednalo a ukládá kanceláři zaslat pozvánky vybraným osobám
a informovat je o programu.
Předsednictvo doporučilo přidat do seznamu pozvaných osob: Ing. Kaisera, Dr. Palíška, prof.
Putnovou, Ing. Kouřila, doc. Havlíčka, dr. Barana, prof. Dvořáka, prof. Jílka, Mgr. Markse.
4. MoU k podpisu s GCCIR v Kanadě, v Albertě
Předsednictvo schvaluje návrh na obnovení MoU TA ČR s kanadskou agenturou GCCIR a ukládá
KaTA zajistit korespondenční podpis MoU před vyhlášením 1. VS DELTA 2.

5. Hlavní parametry 1. veřejné soutěže programu Prostředí pro život – PP1 a PP2
KaTA představila parametry 1. VS programu Prostředí pro život PP1 a PP2. Předsednictvo
ukládá KaTA, že pokud se liší pohled TA ČR s pohledem MŽP na některé oblasti (např. oblast
nejvyšší míry podpory), je nutné požádat MŽP o písemný výklad a to před schválením zadávací
dokumentace.
Předsednictvo TA ČR schválilo parametry 1. veřejné soutěže programu Prostředí pro život.
Předsednictvo TA ČR ukládá Kanceláři TA ČR zveřejnit parametry veřejné soutěže na
webových stránkách TA ČR.
6. SME-11 Příprava a vyhlášení veřejné soutěže v8 – všeobecné podmínky
Byly představeny změny ve SME – 11 Příprava a vyhlášení veřejné soutěže v8 – všeobecné
podmínky. Předsednictvo schvaluje SME-11 Příprava a vyhlášení veřejné soutěže v8.
7. Ověření hlasování per rollam – TITSMZP809
Předsednictvo ověřilo hlasování per rollam ve věci rozhodnutí o výběru vhodné nabídky
ve veřejné zakázce TITSMZP809.
8. Pozvánky na akce
Předsednictvo se dohodlo, že úvodní slovo na match-makingu s výzkumníky z provincie Jiangsu
bude mít člen předsednictva P. Komárek.
Předsednictvo se dohodlo, že seznámení se s regionálními koordinátory bude 14. 5. a zúčastní
se ho členové předsednictva: J. Plešek, P. Komárek a pravděpodobně i Z. Kůs. Představení bude
od 10:00 h.
Předsednictvo bere na vědomí přehled akcí plánovaných na týden 22. 4. - 26. 4. 2019 a doplňuje
následující:
25. 4. Business research forum na MUNI – účast P. Komárek;
23. 4. v 16:00 h Komise rady hl. města Prahy pro Smart cities – účast P. Konvalinka;
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24. 4. Pražská inovační rada – účast P. Konvalinka.
9. Čerpání rozpočtu TA ČR za období leden-březen 2019
Předsednictvo bere na vědomí čerpání rozpočtu TA ČR za období leden-březen 2019.
10. Pravidelné informace o činnosti OKP za I. čtvrtletí 2019
Předsednictvo bere předložené informace o činnosti OKP za I. čtvrtletí 2019 na vědomí.
11. Změnová řízení dle SME – 07 za I. čtvrtletí 2019
Předsednictvo bere předložené informace o změnových řízení v projektech dle SME – 07
na vědomí.
12. Různé
Informace z jednání
Z. Kůs informoval o zasedání Plánovací komise OP VVV a o jednání s novým českým
velvyslancem v Jižní Korei Gustávem Slamečkou.
J. Plešek informoval o své účasti na Akademickém sněmu, kde hovořil se senátorem
J. Drahošem o spolupráci s Brazílií. Ten projevil zájem se účastnit podzimní mise v Brazílii.
M. Bunček informoval o zasedání Výzkumné rady v pátek 12. 4. a o účasti na neformální
skupině k novému OP MŠMT.
P. Matolín informoval o setkání s taipeiským atašé.
M. Křepelková informovala o probíhající diskuzi, z jakých zdrojů budou financovány účast
v ERA NET Cofund. Pokud je zaměření v souladu s nějakým z resortních programů, měl by se
primárně použít daný program, nicméně v případě negativního stanoviska daného resortu
zůstává možnost financování z programu Epsilon.
Příští zasedání:

25. 4. 2019 od 10:00 h

Místo konání:

Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6

Zapsal/a:

Táňa Hálová Perglová

Kontroloval/a:

Petr Konvalinka
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