Zápis ze 418. zasedání předsednictva TA ČR
Číslo jednací

TACR/-/2019

Datum a čas:

20. 6. 2019, 10:00 - 12:30 h

Místo konání:

Technologická agentura ČR, Evropská 37, Praha 6

Přítomni:

Petr Konvalinka, Zdeněk Kůs, Pavel Komárek, Martin Duda

Hosté:

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

Omluveni:

Drahuše Rottová, Jiří Plešek

Jednání řídil:

Petr Konvalinka

1. Kontrola zápisu a úkolů ze 417. zasedání přTA
Zápis ze 417. zasedání přTA ze dne 6. 6. 2019 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto zasedání
jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.
2. Harmonogram přípravy rámcového programu
Předsednictvo se dohodlo, že předložený harmonogram přípravy rámcového programu berou
jako vstupní a v pondělní na společném výjezdním zasedání bude tento bod znovu diskutován
a případně schválen.
3. Zadávací dokumentace k 1. VS programu DELTA 2
Předsednictvo schvaluje Zadávací dokumentaci k 1. VS programu DELTA 2 a ostatní
dokumenty spojené s vyhlášením veřejné soutěže.
4. 2. VS THÉTA – Stanoviska KR ke stížnostem na Rozhodnutí o výsledku VS
Předsednictvo souhlasí se stanoviskem kontrolní rady a stížnostem k projektům
č. TK02030107 a č. TK02030014 nevyhovuje.
5. Výsledky FK GAMA2, PP1
Předsednictvo schvaluje výsledky přijímání návrhů projektů do 1. VS programu GAMA 2, PP1
předložené Komisí pro přijímání návrhů projektů a ukládá Kanceláři TA ČR zveřejnění
předložených výsledků na webových stránkách TA ČR.
6. EuroNanoMed3 zapojení a alokace do výzvy Joint Call 2020
Předsednictvo schvaluje zapojení se do další výzvy Joint Call 2020 v rámci ERA-NET Cofundu
EuroNanoMed3 a zároveň schvaluje alokaci € 1 000 000 z programu EPSILON na tuto výzvu.
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7. CHIST-ERA Call 18 schválení projektů k podpoře
Předsednictvo schvaluje výsledky vyhodnocení splnění podmínek pro české uchazeče
v projektech kategorie 1. splňující stanovené náležitosti v mezinárodní ERA-NET cofundové
výzvě CHIST-ERA III Call 2018 a současně schvaluje udělení podpory těmto českým uchazečům
v projektech, které v případě úspěšného mezinárodního hodnocení a dostupné alokace
jednotlivých států budou podpořeny.
Předsednictvo schvaluje u této mezinárodní výzvy CHIST-ERA III Call 2018 a všech
následujících ERA-NET cofundových výzev přepočet nákladů českých uchazečů z měny na euro
(€) na české koruny (Kč) dle kurzu v termínu pro deadline podání plné verze návrhů projektů,
tzv. full proposals.
8. Schválení národních podmínek pro výzvu BiodivClim Call 2019
Předsednictvo schvaluje dokument Parametry pro českého uchazeče – BiodivClim výzva, který
byl přílohou podkladů 418. zasedání předsednictva.
9. VZ – zabezpečení činnosti mentora regionálních koordinačních pracovníků
Předsednictvo neschvaluje zadání veřejné zakázky v předložené podobě a tento bod odkládá
na pondělní společné výjezdní zasedání.
10. TITSMPO816 – Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
Předsednictvo na základě doporučení hodnoticí komise rozhodlo o výběru nejvhodnější
nabídky. Nabídka účastníka č. 1, G E T s.r.o., Perucká , 2540/11a, 120 00, Vinohrady,
IČ 49702904 ve veřejné zakázce pod kódem TITSMPO816 s názvem „Výzkum obsahů Be, Ge,
Ga a In v odkalištích popílků ze spalování uhlí na území ČR“ je nejvhodnější.
11. TITOSUJB907 – Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
Předsednictvo na základě doporučení hodnoticí komise rozhodlo o výběru vhodné
nabídky. Nabídka účastníka č. 1 Státní ústav radiační ochrany, v. v. i., Bartoškova, 1450/28,
14000, Praha 4, IČ 86652052, ve veřejné zakázce pod kódem TITOSUJB907 s názvem
„Optimalizované postupy pro plánování a verifikaci při léčebné aplikaci radionuklidů
(radionuklidové terapii)“ je vhodná.
12. TIRSMZP712 – Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
Předsednictvo nerozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky a tento bod odkládá na pondělní
společné výjezdní zasedání.
13. TITXSUJB830 – Schválení připravovaného projektu
Předsednictvo na základě seznámení se s připraveným projektovým rámcem rozhodlo
o vyhlášení zadávacího řízení veřejné zakázky pro projekt TITXSUJB830 s názvem „Zvýšení
bezpečnostní rezervy aplikací strategie IVMR pro VVER 1000“, a to typem řízení Soutěžní
dialog.
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14. Stanovisko ke stipendiím
Po doplnění bodu, že je podstatné velmi pečlivě zvážit definici pracovní náplně studenta tak,
aby činnost byla definovaná jako pomocná či podružná, předsednictvo schvaluje uveřejnění
stanoviska ke stipendiím na webových stránkách TA ČR.
15. Ověření hlasování per rollam – Memorandum of Understanding s NEDO, SENAI a EMBRAPII
Předsednictvo ověřilo hlasování per rollam ve věci rozhodnutí o schválení návrhu na uzavření
MoU TA ČR s brazilskou partnerskou organizací SENAI a EMBRAPII a návrhu na obnovení MoU
TA ČR s japonskou partnerskou organizací NEDO ke společnému vyhlášení 1. VS programu
DELTA 2.
Předsednictvo rozhodlo o schválení návrhu na uzavření MoU TA ČR s brazilskou partnerskou
organizací SENAI a EMBRAPII a návrhu na obnovení MoU TA ČR s japonskou partnerskou
organizací NEDO ke společnému vyhlášení 1. VS programu DELTA 2.
Zápis o usnesení z hlasování per rollam v této záležitosti bude přílohou zápisu ze 418. zasedání
přTA.
16. Ověření hlasování per rollam – Jmenování členů do RP GAMA 2
Předsednictvo ověřilo hlasování per rollam ve věci jmenování členů Rady programu GAMA 2.
Předsednictvo rozhodlo o jmenování Ing. Ing. Marcely Příhodové, Ing. Petry Ďoubalové, RNDr.
Jana Polechy, CSc., Ing. et Bc. Ondřeje Tušla, Ing. Dagmar Vávrové, MBA, Mgr. Romana Paška,
Mgr. Marie Havlíkové, MBA, a Ing. Arnošta Matlafuse do Rady programu GAMA 2.
Zápis o usnesení z hlasování per rollam v této záležitosti bude přílohou zápisu ze 418. zasedání
přTA.
17. Ověření hlasování per rollam – Žádost o změnu dalšího účastníka projektu č. TJ01000457
Předsednictvo ověřilo hlasování per rollam ve věci rozhodnutí o schválení o změnu dalšího
účastníka projektu č. TJ01000457 a s tím související stanovení data uznatelnosti nákladů
nového účastníka.
Předsednictvo rozhodlo o schválení žádosti o změnu dalšího účastníka projektu č. TJ01000457.
Zápis o usnesení z hlasování per rollam v této záležitosti bude přílohou zápisu ze 418. zasedání
přTA.
18. Pozvánky na akce
Předsednictvo se dohodlo, že v měsíci červenci budou probíhat zasedání přTA v těchto dnech:
11. 7. (bez účasti P. Komárka) a 25. 7.
Předsednictvo bere na vědomí přehled akcí plánovaných na týden 24. 6. – 28. 6. 2019.
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Pro nahlášenou nízkou účast byly zrušeny plánované Kulaté stoly Praha a Střední Čechy
(technické a netechnické obory) původně plánované ve dnech 26. a 27. 6.
19. Další právnické osoby – seznámení se s problematikou
Předsednictvo bere na vědomí dosavadní výsledky pracovní skupiny a souhlasí s dalším
postupem prací, a to s konzultací daného tématu a jeho řešení s Úřadem pro ochranu
hospodářské soutěže a následnou implementací do další veřejné soutěže programu ÉTA
za účelem pilotního otestování.
20. Vykazování příjmů z komercializačních aktivit
Předsednictvo TA ČR bere předložené informace na vědomí.
21. Čerpání rozpočtu TA ČR za období leden-květen roku 2019
Předsednictvo bere na vědomí informaci o čerpání rozpočtu za leden-květen 2019.
22. Spolupráce se společností Fundlift
Předsednictvo bere předložené informace na vědomí. Předsednictvo souhlasí s možností
crowfundingu a s nabízením této možnosti financování pro uchazeče v rámci poradenské
činnosti projektu Otevřený úřad.
23. Různé

Příští zasedání:

24. 6. 2019 od 10:00 h

Místo konání:

Hlávkův zámek v Lužanech u Přeštic

Zapsal/a:

Lucie Kubalová

Kontroloval/a:

Petr Konvalinka
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