ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 100

Datum: 19.4.2012

Od - do: 14:00 – 19:00

Místo: Kancelář TA ČR, Evropská 2589/33b, PRAHA 6, 160 00
Přítomni: Bízková, Janeček, Bunček, Kebo, Komárek, Knorr, Rosecká, Rottová, Matějková
(bod 3)
Omluveni:
Jednání řídil: Bízková
1. Kontrola zápisu a úkolů z jednání přTA ČR ze dne 12. 4. 2012
K zápisu z 99. zasedání přTA ze dne 12. 4. 2012 nebyly vzneseny připomínky a úkoly
vyplývající z tohoto zápisu byly splněny nebo jejich plnění probíhá.
2. ALFA – zefektivnění procesu podpory projektů
Knorr informoval předsednictvo o probíhajícím jednání s p. Čejkou a přípravě
požadavků na dataPartner s.r.o. („dP“) pro třetí veřejnou soutěž programu ALFA.
Knorr uvedl, že dne 20.4.2012 bude dP odeslán e-mail obsahující informace
k vyhlášení třetí veřejné soutěže.
V souvislosti s třetí veřejnou soutěží Bízková navrhla, že by přihláška do veřejné
soutěže mohla být zjednodušena. Kebo a Bunček si prostudují strukturu přihlášky a
pošlou návrhy změn.
O: přTA
T: 23.4.2012
3. Plán kontrol 2012
Rosecká předložila předsednictvu plán kontrol na rok 2012 ke schválení.
Předsednictvo plán kontrol schválilo. KaTA bude čtvrtletně informovat přTA a KR o
proběhlých kontrolách.
4. 2nd PCP Twinning
Rosecká informovala předsednictvo o připravované 2. schůzce s twinnery k programu
PCP a uvedla, že datum schůzky bude třeba posunout, a to na červen 2012.
Předsednictvo se dohodlo na konání 2. schůzky v týdnu mezi 18.6. – 24.6.2012.
Rosecká zkontaktuje twinnery a účast na schůzce bude vzhledem k aktuálnosti a
zájmu doporučena i VR. V mezidobí budou hledána témata, která budou s partnery
konzultována.
O: KaTA
T: 26.4.2012
5. Financování VO a jejich aktivit – jednání s ÚOHS
Bunček informoval o semináři ÚOHS a představil předsednictvu pohled na způsob
financování VO a jejich aktivit prezentovaný UOHS a projednávaný na jednání.
Předsednictvo diskutovalo o této problematice a rozhodlo uskutečnit schůzku
mezi právníkem advokátní kanceláře HOLEC, ZUSKA & Partneři a zástupci přTA
Bunčekem a Komárkem a právníkem KaTA Kobertem; Bunček zpracuje návrh
konkrétních otázek týkajících se VO pro schůzku s ÚOHS. Po této schůzce by se
uskutečnilo jednání se zástupci ÚOHS.
O: přTA + KaTA
T: 15.6.2012
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6. CK – schválení vnitřního předpisu k negociacím per rollam
Předsednictvo schválilo dne 17.4.2012 metodiku negociačních jednání s názvem
„Způsob a postup negociačních jednání o podmínkách udělení podpory z programu
Centra kompetence – první veřejná soutěž“. Zápis per rollam je přiložen jako příloha
tohoto zápisu.
7. Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně
Předsednictvo se zabývalo účastí na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně,
který se uskuteční v září 2012. Předsednictvo pověřilo KaTA zjistit bližší informace ke
konání a programu veletrhu a jakým způsobem se TA ČR může zapojit do odborného
programu (přednášky) na veletrhu.
O: KaTA
T: 17.5.2012
8. Informace o jednání VR TA ČR
Bízková informovala předsednictvo o průběhu jednání VR a o úkolech pro přTA a
KaTA vyplývajících z jednání. Na jednání byly prodiskutovány schůzky se zástupci
resortů pro efektivnější spolupráci v programu BETA, kterých se zúčastní Bízková,
Fusek a Bunček (dle časových možností). VR bude zpracovávat koncepční dokument
ke směřování TA ČR do roku 2020, za předsednictvo bude spolupracovat Bízková.
Dále Bízková informovala, že prof. Hajič bude za VR připravovat strategii mezinárodní
spolupráce TA ČR, za přTA bude v této oblasti s prof. Hajičem spolupracovat Kebo.
Tajemníkem pracovní skupiny k této problematice bude Pasková.
O: přTA
T: 3.5.2012
9. Jednání k novele zákona č. 130/2002 Sb.
Komárek informoval přTA o projednávání novelizace zákona č. 130/2002 Sb., preseed fondech a programu SBIR s právníkem KaTA Kobertem. Komárek ve spolupráci
s Kobertem bude o vývoji novelizace zákona 130/2002 Sb. informovat přTA
O: přTA
T: 10.5.2012
10. 7RP - International cooperation activities programme
Komárek informoval o materiálu pro pracovní skupinu TAFTIE k 7RP, jejímž je členem
a předává doplnění tabulky v dokumentu k řešení KaTA.
O: KaTA
T: 24.4.2012
11. Regionální inovační fórum
Kebo připomněl blížící se konání Regionálního informačního fóra v Ostravě dne
10.5.2012, na kterém bude TA ČR prezentovat. Kebo uvedl, že dalšími významnými
účastníky Fóra budou Ing. Očko (MPO), prof. Mejstřík (EEIP), Ing. Adámek (Bergman
Group) a prof. Vondrák (VŠB-TU).

Další zasedání:

datum: 26.4. 2012 v 9.30 hod.
místo: Kancelář TA ČR, Evropská 2589/33b, PRAHA 6, 160 00

Přílohy:

Prezenční listina ze 100. zasedání předsednictva TA ČR
Program 100. zasedání přTA
Přehled úkolů ze 100. zasedání přTA
Zápis per rollam ze dne 17. dubna 2012

Zapsal:

Rottová

Kontroloval:

Bízková
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