Zápis ze 415. zasedání předsednictva TA ČR
Číslo jednací

TACR/-/2019

Datum a čas:

9. 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, Margita Pištorová, Martina Křepelková, Lucie Kubalová

Omluveni:

Drahuše Rottová, Pavel Komárek, Jiří Plešek, Martina

Jednání řídil:

Petr Konvalinka

1. Kontrola zápisu a úkolů ze 414. zasedání přTA
Zápis ze 414. zasedání přTA ze dne 2. 5. 2019 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto zasedání
jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.
2. Zadávací dokumentace k 1. VS programu TREND, PP1
Předsednictvo schvaluje Zadávací dokumentaci k 1. veřejné soutěži programu TREND, PP1 a
ostatní dokumenty spojené s vyhlášením veřejné soutěže.
Předsednictvo ukládá Kanceláři TA ČR připravit pro informaci finální verzi dokumentů
spojených s vyhlášením 1. VS TREND.
3. Schválení žádosti o změnu projektu č. TH02020786
Předsednictvo z důvodu střetu zájmů jeho přítomných členů, a na to navazující pochybnosti
o nepodjatosti předsednictva, rozhodlo, aby byla záležitost ve věci schválení žádosti o změnu
projektu č. TH02020786 zaslána předsednictvu k rozhodnutí jako hlasování per rollam.
4. Opětovné hodnocení návrhu projektu č. TN01000017
Předsednictvo opětovně projednalo návrh projektu č. TN01000017. Předsednictvo s ohledem
na čl. 17 Jednacího řádu předsednictva rozhoduje v souladu s doporučením Rady programu a
nepodporuje návrh projektu č. TN01000017 v 1. veřejné soutěži programu Národní centra
kompetence. Předsednictvo ukládá Kanceláři TA ČR informovat o tomto stanovisku Kontrolní
radu TA ČR.
5. Stanoviska KR ke stížnostem na výsledky 2. VS programu ZÉTA
Předsednictvo stížnostem č. 3. - 10., č. projektů: TJ02000179, TJ02000177, TJ02000323,
TJ02000301, TJ02000318, TJ02000136, TJ02000126, TJ02000305 v souladu s návrhem KR
nevyhovuje.
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Předsednictvo stížnost č. 1 k projektu č. TJ02000310 a stížnost č. 2 k projektu č. TJ02000094
odložilo s následujícím zdůvodněním:
● projekt č. TJ02000310 - Ze stanoviska KR není zřejmý další požadovaný postup, Kancelář
TA ČR nechala vyhotovit hodnocení sektorovým specialistou a společně s ním předkládá
KR stížnost znovu k posouzení. Pokud se KR rozhodne o vydání stanoviska o vyhovění
stížnosti, musí toto stanovisko obsahovat odůvodnění, v čem spatřuje porušení postupu
poskytovatele (nikoliv z povahy hodnoticích závěrů), aby toto odůvodnění mohlo být
uvedeno v rozhodnutí a rozhodnutí tak bylo přezkoumatelné.
● projekt č. TJ02000094 - Stanovisko KR neobsahuje řádné odůvodnění, v čem KR spatřuje
porušení postupu poskytovatele (nikoliv z povahy hodnoticích závěrů) a rozhodnutí
na něm postavené by tak bylo nepřezkoumatelné.
Předsednictvo ukládá Kanceláři TA ČR o tomto informovat Kontrolní radu TA ČR.
6. Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 5. VS programu ZÉTA
Předsednictvo schvaluje vyhodnocení splnění podmínek 5. veřejné soutěže programu GAMA,
podprogram 2, Seal of Excellence a ukládá Kanceláři TA ČR zveřejnění předložených výsledků
na webových stránkách TA ČR.
7. Změna kompetencí při udílení záštity POK-01_2014
Předsednictvo schvaluje navržené změny kompetencí při revizi POK-01_2014 na POK13_2019.
8. Metodické vedení externích hodnotitelů v programu BETA2 a ve veřejných soutěžích
Předsednictvo schvaluje předložený návrh režimu postupu pro Metodické vedení externích
hodnotitelů v programu BETA2 a ve veřejných soutěžích.
9. Pozvánky na akce
Předsednictvo se seznámilo s termínem k jednání programového týmu a žádá Kancelář TA ČR,
aby o termínech k jednání programových týmu bylo dále informováno.
Předsednictvo bere na vědomí přehled akcí plánovaných na týden 13. 5. - 17. 5. 2019.
10. Ukončení projektů na základě Závěrečných oponentních řízení
Předsednictvo bere předložené informace na vědomí.
11. Zveřejnění dokumentů k NCK 1
Předsednictvo bere předložené informace na vědomí. Kancelář TA ČR zajistí, aby oba
dokumenty (Uznatelnost nákladů i tabulka pro vykazování příjmů) byly zaslány manažerům a
hlavním řešitelům projektů a byly zveřejněny na webu TA ČR v sekci Stanoviska TA ČR.
12. Různé
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Informace z jednání
P. předseda poděkoval P. Matolínovi, L. Bílé a všem dalším, kteří se podíleli na přípravě ČeskoTaiwanských technologických dní. Událost byla p. předsedou zhodnocena jako velmi úspěšná.
Z. Kůs a P. Komárek informovali o společné návštěvě p. nám Dolečka z MŠMT, kde mimo jiné
diskutovali problematiku Proof of concept a nutnost jejího začlenění do programu MŠMT.
Dohodli se, že v tom můžeme pokračovat.
M. Bunček informoval o setkání se S. Jirotkovou generální ředitelkou agentury CzechInvest, se
kterou probírali přípravu akčního plánu k pilíři "start-upy" Národní inovační strategie "Česko
- country for the future".
M. Bunček informoval o 114. zasedání Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací
a ukončených programů, poradního orgánu Rady pro výzkum, vývoj a inovace, k projednání
hodnocení programu TREND, které se uskutečnilo 6. 5. na MPO. Za TA ČR se zúčastnil M.
Bunček, P. Matolín, Z. Petříčková a byla prezentována Závěrečná zpráva průběžného hodnocení
programu ALFA a tato evaluace obecně.
T. Hálová Perglová informovala o přípravě partnerství v rámci Horizont Evropa, kde MŠMT
požádalo o vstup do rámcové pozice České republiky.
T. Hálová Perglová informovala o tom, že TA ČR udělila záštitu Nano dnům.
Příští zasedání:

9. 5. 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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