Zápis ze 421. zasedání předsednictva TA ČR
Číslo jednací

TACR/-/2019

Datum a čas:

25. 7. 2019, 10:00 - 12:45 h

Místo konání:

Technologická agentura ČR, Evropská 37, Praha 6

Přítomni:

Petr Konvalinka, Zdeněk Kůs, Pavel Komárek, Martin Duda

Hosté:

Táňa Hálová Perglová, Petr Matolín, Margita Pištorová, Martina Křepelková, L.
Kubalová

Omluveni:

Drahuše Rottová, Jiří Plešek, Markéta Kühnelová, Radim Klimeš

Jednání řídil:

Petr Konvalinka

1. Kontrola zápisu a úkolů ze 420. zasedání přTA
Zápis ze 420. zasedání přTA ze dne 11. 7. 2019 byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto zasedání
jsou splněny, nebo jejich plnění probíhá.
2. Záležitosti kolegií odborníků a odborných poradních orgánů
Předsednictvo jmenuje Mgr. Michaelu Ceklovou a Mgr. Janu Kolaříkovou členkami Rady
programu DELTA 2.
Předsednictvo jmenuje Ing. Karla Drbala, Ph.D., Mgr. Petra Sobotoviče, RNDr. Jiřího Gabriela,
DrSc., Ing. Tomáše Janečka, Ing. Moniku Košickou, Ing. Marka Krutošíka, Ing. Pavla Malinského,
Ing. Ladislava Ondřeje, Ing. Petra Poráka, Ing. Štěpána Svobodu, Ing. Davida Štěpánka členy
skupiny expertů.
3. EuroNanoMed3 Call 2019 – vyhodnocení splnění národních podmínek: výsledky 2. kontroly
způsobilosti a rozhodnutí o doporučení k podpoře; navýšení alokace
Předsednictvo schvaluje výsledky vyhodnocení splnění podmínek pro české uchazeče
v projektech kategorie 1. splňující stanovené náležitosti v mezinárodní ERA-NET cofundové
výzvě EuroNanoMed 3 2019 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 navýšení alokace výzvy EuroNanoMed3 Call 2019 z původní částky
€1 000 000 (cca 26 000 000,- Kč) na částku 31 924 170,- Kč.
4. Schválení národních podmínek pro výzvu ERA-MIN 2 Call 2019
Předsednictvo schvaluje vyspecifikované národní podmínky závazné pro českého uchazeče
v mezinárodním projektu ERA-MIN 2 Call 2019.
5. M-ERA.NET2 Call 2019 – vyhodnocení splnění národních podmínek: výsledky 1. kontroly
způsobilosti a rozhodnutí o postoupení do fáze full proposals
Předsednictvo schvaluje výsledky vyhodnocení splnění podmínek pro české uchazeče
v projektech kategorie 1. splňující stanovené náležitosti v mezinárodní ERA-NET cofundové
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výzvě M-ERA.NET 2 Call 2019 a současně schvaluje postoupení těchto projektů do druhé fáze
mezinárodní výzvy, tedy k předložení úplného návrhu projektu, tzv. full proposal form.
Předsednictvo souhlasí s vyřazením dvou projektů, které nesplnily stanovené náležitosti.
6. VZ – zajišťování služby mentoringu pro cílovou skupinu zaměstnanců TA ČR
Po doplnění požadovaného předsednictvo schvaluje zadání veřejné zakázky.
7. Zařazení dalšího nového účastníka projektu č. TK01010119
Předsednictvo souhlasí se schválením žádosti o zařazení nového dalšího účastníka do projektu
č. TK01010119.
8. Schválení žádosti o změnu projektu č. TJ02000339
Předsednictvo souhlasí se schválením žádosti o změnu.
9. Závěrečná oponentní řízení
Předsednictvo schvaluje ukončení projektů na základě Závěrečných oponentních řízení.
10. TITXMSP904 – Schválení připraveného projektu
Předsednictvo na základě seznámení se s připraveným projektovým rámcem, rozhodlo
o vyhlášení zadávacího řízení veřejné zakázky pro projekt TITXMSP904 s názvem Postavení
subjektů participujících na realizaci výkonu trestu obecně prospěšných prací, a to typem řízení
Veřejná zakázka malého rozsahu - jednací.
11. TITXMPSV826 – Schválení připraveného projektu
Předsednictvo na základě seznámení se s připraveným projektovým rámcem, rozhodlo
o vyhlášení zadávacího řízení veřejné zakázky pro projekt TITXMPSV826 s názvem
Zefektivnění a standardizace postupů ošetřujícího a posudkového lékaře při posuzování
dočasné pracovní neschopnosti a to typem řízení Otevřené řízení.
12. Pozvánky na akce
Předsednictvo na vědomí přehled akcí plánovaných na týden 29. 7. – 2. 8. 2019.
Předsednictvo se dohodlo, že v měsíci srpnu budou probíhat zasedání přTA v těchto termínech:
1. 8. (bez účasti Z. Kůse) a 29. 8. V termínu 22. 8. se zasedání přTA uskuteční pouze v nutném
případě a potřeb KaTA.
13. Přehled o programech TA ČR - květen a červen 2019
14. Čerpání rozpočtu TA ČR za období leden - červen 2019
Předsednictvo bere na vědomí informaci čerpání rozpočtu TA ČR za období leden - červen
2019.
15. Pravidelná informace o kontrolní činnosti za II. čtvrtletí 2019
Předsednictvo bere zprávu o kontrolní činnosti za II. čtvrtletí 2019 na vědomí.
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16. Informace o vývoji interního projektu Nový web TA ČR
Předsednictvo bere na vědomí předložené informace o projektu Nový web.
17. Report změnových řízení
Předsednictvo bere na vědomí report změnových řízení za 2. čtvrtletí 2019.
18. Analýza rizik 2019
Předsednictvo bere na vědomí mapu rizik a stav plnění protiopatření k 30. 6. 2019.
19. Různé
Příští zasedání:

25. 7. 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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