Zápis ze 414. zasedání předsednictva TA ČR
Číslo jednací

TACR/-/2019

Datum a čas:

2. 5. 2019, 10:00 - 13:00 h

Místo konání:

Technologická agentura ČR, Evropská 37, Praha 6

Přítomni:

Petr Konvalinka, Zdeněk Kůs, Jiří Plešek, Martin Duda

Hosté:

Martin Bunček, Táňa Hálová Perglová, Petr Matolín, Markéta Kühnelová, Radim,
Klimeš, Iva Kohoutová, Martina Křepelková, Nhat Quynh Červinková

Omluveni:

Drahuše Rottová, Pavel Komárek, Margita Pištorová, Lucie Kubalová

Jednání řídil:

Petr Konvalinka

1. Kontrola zápisu a úkolů ze 413. zasedání přTA
Zápis ze 413. zasedání přTA ze dne 18. 4. 2019 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto zasedání
jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.
2. Žádost o změnu harmonogramu projektu č. TL02000092
Předsednictvo souhlasí se schválením žádosti o změnu harmonogramu projektu
č. TL02000092.
3. TITXMZP833 – Schválení projektu k vyhlášení
Předsednictvo na základě seznámení se s připraveným projektovým rámcem rozhodlo
o vyhlášení zadávacího řízení veřejné zakázky pro projekt TITXMZP833 s názvem „Vliv
přípravků na ochranu rostlin na necílové druhy živočichů a regulace používání
rizikových přípravků v zemědělství“, a to typem řízení Soutěžní dialog.
Předsednictvo ukládá KaTA vyhlášení veřejné zakázky a s tím spojené úkony.
4. TITBUVCR817 – Rozhodnutí o výběru
Předsednictvo na základě doporučení hodnoticí komise rozhodlo o výběru nabídky účastníka
č. 1 s názvem „Doporučené klinické postupy v adiktologii“. Předsednictvo pověřuje KaTA
uzavřením Smlouvy, po vypořádání připomínek Komise.
5. Závěrečná zpráva průběžného hodnocení programu ALFA
Předsednictvo diskutovalo o Závěrečné zprávě průběžného hodnocení programu ALFA,
a to zejména z pohledu využívaných metodik, včetně kontrafaktuální analýzy.
Předsednictvo návrh Závěrečné zprávy průběžného hodnocení programu ALFA projednalo a
schvaluje ho. Předsednictvo pověřuje P. Matolína finální revizí textu, před jeho zveřejněním
na webových stránkách TA ČR k veřejnému připomínkování.
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6. Návrh evaluačního rámce průběžného hodnocení programu ÉTA
Předsednictvo schvaluje návrh průběžného hodnocení Programu ÉTA.
7. Návrh evaluačního rámce průběžného hodnocení programu BETA2
Předsednictvo schvaluje návrh průběžného hodnocení Programu BETA2 a pověřuje KaTA
zaměřit se při tomto hodnocení zejména na procesy a jejich nastavení a již v průběhu
hodnocení dávat doporučení na úpravy.
8. Metodické vedení externích hodnotitelů v programu BETA2 a ve veřejných soutěžích
Předsednictvo neschvaluje předložený návrh režimu postupu pro Metodické vedení externích
hodnotitelů v programu BETA2 a ve veřejných soutěžích, pověřuje KaTA jeho přepracováním
a znovu předložením předsednictvu ke schválení.
9. Ověření hlasování per rollam – Snížení nákladů navržené RP u projektu č. TK02010049
ve 2. VS programu THÉTA
Předsednictvo ověřilo hlasování per rollam ve věci rozhodnutí o snížení nákladů navržené RP
u návrhu projektu č. TK02010049, který byl podán do 2. VS programu THÉTA.
Předsednictvo nesouhlasí s Radou programu, náklady považuje za odpovídající, a tudíž
schvaluje projekt bez změny nákladů.
10. Ověření hlasování per rollam – TITSMPO702 – Rozhodnutí o výběru
Předsednictvo ověřilo hlasování per rollam ve věci rozhodnutí o výběru vhodné nabídky
ve veřejné zakázce TITSMPO702.
Předsednictvo schválilo rozhodnutí o výběru vhodné nabídky ve veřejné zakázce
TITSMPO702.
11. Pozvánky na akce
Předsednictvo se dohodlo, že Konference Safe and Sustainable Fuel Cycle Back-End 2019 se
zúčastní M. Duda. P. Matolín připraví prezentaci na THÉTU.
Akce Round-table discussion in Prague, The Netherlands´ Path to a Leading Innovative Country
- Sharing Dutch-Czech Experience se zúčastní M. Bunček – představí roli TA ČR v oblasti
inovací.
Předsednictvo bere na vědomí konání Kulatého stolu v regionech - v Pardubicích v termínu
19. 6. za účasti P. Konvalinky, M. Bunčka a M. Kühnelové.
Předsednictvo se seznámilo s termínem k jednání programového týmu a žádá KaTA, aby
o termínech k jednání programových týmu bylo dále informováno.
Předsednictvo bere na vědomí přehled akcí plánovaných na týden 6. 5. - 10. 5. 2019.
Předsednictvo dále doplňuje do přehledu akcí na týden od 6. 5. následující:
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7. 5. se zúčastní M. Duda PS k OPK na MPO.
13. 5. se J. Plešek nemůže zúčastnit Pracovní skupiny k energetice na MPO – za KaTA se
zúčastní Z. Růžička.

12. Průběžná souhrnná finanční zpráva za všechny projekty z OP a H2020
Předsednictvo bere předložené informace na vědomí.
13. Participace TA ČR na AI konferenci spolu organizované bavorským zastoupením v ČR
Předsednictvo bere na vědomí informaci o účasti TA ČR na česko-německé VaVaI konferenci
v oblasti umělé inteligence pořádané Zastoupením Svobodného státu Bavorsko v České
republice.
14. Představení regionálních koordinátorů
Předsednictvo bere na vědomí, že schůzka regionálních koordinátorů se zástupci
předsednictva TA ČR se uskuteční dne 14. 5. 2019
15. Různé
Informace z jednání
M. Bunček informoval o prohlášení agentur v rámci Eureka Global Innovation Summit a
požadavku, aby se TA ČR k prohlášení připojila. Prohlášení bylo předsednictvu promítnuto a
to schválilo připojení TA ČR a pověřilo M. Bunčeka informování organizátorů o souhlasném
stanovisku.

Příští zasedání:

9. 5. 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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