ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 106

Datum: 31. 5. 2012

Od - do: 10:00 – 14:00

Místo: Kancelář TA ČR, Evropská 2589/33b, PRAHA 6, 160 00
Přítomni: Bízková, Janeček, Bunček, Komárek, Knorr, Rosecká, Rottová, Frantíková
(bod 2c), Matějková (bod 4)
Omluveni: Kebo
Jednání řídil: Bízková
1. Kontrola zápisu a úkolů ze 105. jednání přTA
K zápisu ze 105. zasedání přTA ze dne 23. 5. 2012 nebyly vzneseny připomínky a
úkoly vyplývající z tohoto zápisu byly splněny nebo jejich plnění probíhá.
2. CK - a) protokol z jednání přTA 29. 3. 2012
Předsednictvo se zabývalo zdůvodněním svého odlišného rozhodnutí od doporučení
odborného poradního orgánu TA ČR, při schvalování výsledků 1. veřejné soutěže
programu CK. Po zapracování připomínek přTA bude zdůvodnění vyvěšeno na webu
TA ČR – zajistí KaTA.
O: KaTA
T: 8. 6. 2012
b) zápis ze společného zasedání 2. 5. 2012
Předsednictvo diskutovalo vypořádání připomínek ze společného zasedání
hodnotících orgánů TA ČR programu CK. Předsednictvo rozhodlo o dopracování
vypořádání, které provede Pacnerová. Poté bude dokument předložen k finálnímu
schválení na příští zasedání přTA.
O: KaTA
T: 6. 6. 2012
c) vykazování nákladů v programu
Frantíková přednesla přTA problematiku vykazování nákladů v účetnictví při
finančních kontrolách prováděných TA ČR, kdy jsou projekty rozčleněny na pracovní
balíčky. PřTA se touto problematikou bude dále zabývat.
PřTA pověřilo KaTA připravit jednoduchou účetní kalkulačku pro potřeby příjemců.
Předsednictvo se vykazováním nákladů bude zabývat na příštím zasedání.
O: KaTA
T: 11. 6. 2012
d) zadání zakázky vyhodnocení programu
Předsednictvo odsouhlasilo zadání zakázky vyhodnocení programu CK.
3. ALFA – a) metodika hodnocení kvality práce oponentů
Předsednictvo k materiálu metodika hodnocení kvality práce oponentů zašle své
připomínky.
O: přTA
T: 7. 6. 2012
b) zápis ze společného zasedání 2. 5. 2012
Předsednictvo projednalo a schválilo vypořádání připomínek ze společného zasedání
hodnotících orgánů programu ALFA ze dne 2. 5. 2012. KaTA zařídí rozeslání
vypořádání členům všech rad programu a také předsedům VR a KR.
O: KaTA
T: 14. 6. 2012
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c) rozpočet ALFA 3 a míra podpory
Předsednictvo v souvislosti s žádostmi o navýšení dotace ve 2. veřejné soutěži
programu rozhodlo, že si příjemci, jimž byla zkrácena dotace, mohou v souladu se
zněním zákona č. 130/2002 Sb., zažádat o její navýšení, a to do konce srpna tohoto
roku. KaTA připraví pro zmíněné příjemce dopisy s touto informací.
Dále předsednictvo rozhodlo o zveřejnění příručky pro hodnotitele po uzavření příjmu
žádostí do 3. veřejné soutěže.
O: KaTA
T: 7. 6. 2012
d) výsledky oponentních řízení
Rosecká seznámila přTA s výsledky oponentních řízení u několika projektů
z předchozích soutěží v programu ALFA. Předsednictvo schválilo výsledky i
s navrhovanými doporučeními oponentní komise. Rosecká informovala přTA o
plánovaném zasedání RPP 3 k projednání problematiky certifikace metodik, které se
uskuteční dne 28. 6. 2012.
4. BETA - a) výzkumná potřeba MPSV
Předsednictvo vzalo na vědomí vyjádření MPSV o trvajícím zájmu výzkumné potřeby
„Komunikace a etika v práci posudkových lékařů“ a KaTA připraví zadání veřejné
zakázky.
O: KaTA
T: 8. 6. 2012
b) MZV - potenciální duplicita mezi VZ – OMEGA/BETA
Předsednictvo projednalo potenciální duplicitu mezi veřejnou zakázkou MZV
v programu BETA a projektem podaným do programu OMEGA. Předsednictvo
pověřilo KaTA přípravou dopisu pro MZV s dotazem, zda v tomto případě spatřují
duplicitu. Vyjádření MZV bude rozhodující pro další postup.
O: KaTA
T: 7. 6. 2012
5. Cena TA ČR – osobní setkání vítězů s vedením TA ČR
Předsednictvo se rozhodlo uskutečnit setkání s vítězi Ceny TA ČR předávané v rámci
Festivalu České inovace 2012. Předsednictvo pověřilo Havlíčkovou sjednáním této
schůzky v sídle TA ČR.
O: KaTA
T: 14. 6. 2012
6. Implementační dokument ke STRATA 2020
Předsednictvo se k implementačnímu dokumentu ke STRATA 2020 vyjádří do 14. 6.
2012 a poté se tím bude dále zabývat.
O: přTA
T: 6. 6. 2012
7. Implementační plán ke smlouvě o poskytnutí účelové podpory – dokumentace
Bunček a Rosecká představili přTA vypracované materiály k implementačnímu plánu
a smlouvě o spolupráci, které nebudou součástí přihlášky projektu (TA ČR tyto
dokumenty bude vyžadovat tak, jak bylo rozhodnuto na výjezdním zasedání –
104. zasedání přTA ze dne 17. a 18. 5. 2012). Předsednictvo k materiálům zašle své
připomínky do 4. 6. 2012.
O: přTA
T: 4. 6. 2012
8. Návrh výkladu sporných ustanovení ve Všeobecných podmínkách
Předsednictvo se zabývalo předloženým návrhem právníka KaTA k výkladu sporných
ustanovení ve Všeobecných podmínkách Smlouvy o poskytnutí účelové podpory a
tento návrh schválilo. KaTA zajistí zveřejnění výkladu na webových stránkách TA ČR.
O: KaTA
T: 6. 6. 2012
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9. Dotazy pro jednání s ÚOHS
Předsednictvo se zabývalo vypracovanými dotazy pro jednání s ÚOHS od Bunčeka
a pověřilo Koberta sjednáním schůzky s ÚOHS, kterého se za přTA zúčastní Bunček
a Komárek, za KaTA Kobert a za advokátní kancelář Holec, Zuska & Partneři pan
Kliman. Kobert připraví návrh dopisu pro ředitele Odboru veřejné podpory ÚOHS.
O: KaTA
T: 5. 6. 2012
10. Informace ze zasedání RVVI – 25. 5. 2012
Bízková informovala předsednictvo o průběhu zasedání RVVI konaného dne
25. 5. 2012. RVVI projednávala novelu z. č. 130/2002, ale tento bod jednání byl
přerušen.
Dále se na RVVI projednávalo zvolení nových předsedů jednotlivých odborných
a poradních orgánů; dále rozpočet na VaV pro rok 2013. Na jednání RVVI předložen
projekt TA ČR do VaVpI, u něhož bylo projednání přerušeno.
11. Program 14. zasedání KR – 1. 6. 2012
Předsednictvo vzalo na vědomí program 14. zasedání KR.
12. Program zasedání VR – 5. 6. 2012
Předsednictvo se seznámilo s programem zasedání VR. Předsednictvo požádalo
KaTA o informace k průběhu losování oponentů v programech TA ČR a kolik projektů
měli oponenti k hodnocení.
O: KaTA
T: 7. 6. 2012
13. Zpráva o činnosti GA ČR za rok 2011
Předsednictvo zadalo KaTA zpracovat návrh struktury zprávy o činnosti TA ČR za rok
2012 do 1 měsíce.
O: KaTA
T: 28. 6. 2012
14. Schůze podvýboru VVKMT 7. 6. 2012
Předsednictvo rozhodlo o účasti Bízkové a Komárka na schůzi podvýboru VVKMT,
která se koná dne 7. 6. 2012.
15. Valná hromada SCHP ČR 8. 6. 2012
Bízková obdržela pozvánku od Svazu chemického průmyslu ČR na Valnou hromadu
SCHP ČR, která se koná dne 8. 6. 2012. Za přTA se zúčastní Komárek.
16. Seminář TC HK - Legislativa ve VaV
Kobert se zúčastní semináře Technologického centra Hradec Králové a pro příští
zasedání přTA připraví zprávu z tohoto semináře, a to v rámci zprávy ze služební
cesty.
O: KaTA
T: 7. 6. 2012
17. Seminář programu ALFA 3 - 15. 6. 2012 na VŠB
Rosecká informovala přTA o plánovaném semináři TA ČR k vyhlášení 3. veřejné
soutěže programu ALFA, který se uskuteční dne 15. 6. 2012 v prostorách VŠB. Za
přTA se zúčastní Kebo. Předsednictvo pověřilo KaTA připravit tentýž seminář v Praze
a zveřejnit informaci o jeho konání na webu.
O: KaTA
T: 8. 6. 2012
18. Informace z jednání
Janeček uvedl, že byl kontaktován jednou z fungujících technologických platforem,
která by měla zájem s TA ČR spolupracovat. Byla diskutována otázka, zda a jak
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s těmito platformami a dalšími organizacemi např. oborovými svazy bude TA ČR
spolupracovat. Předsednictvo se shodlo na tom, že vhodnou formou by bylo pořádání
odborných seminářů či workshopů a pověřilo KaTA zpracováním návrhu na pořádání
takových akcí, na něž by byli zváni rovněž členové rad TA ČR a oponenti TA ČR a na
něž by byli zváni řešitelé projektů, členové rad TA ČR a oponenti TA ČR.
O: KaTA
T: 21. 6. 2012
19. Výsledky ALFA 1 – RIV
Rosecká informovala přTA o předaných výsledcích 1. veřejné soutěže programu ALFA
do Rejstříku informací o výsledcích.
20. Spolupráce s TC
Bunček informoval přTA o dotazníku, který byl ve spolupráci KaTA s TC vytvořen
a bude rozeslán institucím k vyplnění.
21. Koordinační rada MD pro kosmické aktivity
Předsednictvo vyslalo Knorra jako zástupce TA ČR na zasedání Koordinační rady MD
pro kosmické aktivity, které se uskuteční dne 1. 6. 2012.

Další zasedání:

datum: 7. 6. 2012 v 10:00 hod.
místo: Kancelář TA ČR, Evropská 2589/33b, PRAHA 6, 160 00

Přílohy:

Prezenční listina ze 106. zasedání předsednictva TA ČR
Program 106. zasedání přTA
Přehled úkolů ze 106. zasedání přTA

Zapsal:

Rottová

Kontroloval:

Bízková
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