ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 114

Datum: 2. 8. 2012

Od - do: 10:00 – 13:00

Místo: Kancelář TA ČR, Evropská 2589/33b, PRAHA 6, 160 00
Přítomni: Bízková, Kebo, Komárek, Rosecká, Knorr, Rottová, Pacnerová (bod 8), Pilátová
(bod 13)
Omluveni: Janeček, Bunček
Jednání řídil: Bízková
1. Kontrola zápisu a úkolů ze 113. jednání přTA
K zápisu ze 113. zasedání přTA ze dne 26. 7. 2012 nebyly vzneseny připomínky a
úkoly vyplývající z tohoto zápisu byly splněny nebo jejich plnění probíhá.
2. ALFA – změna dalšího účastníka projektu TA02020944
Rosecká předložila přTA žádost o změnu dalšího účastníka, a to u projektu
TA02020944. Rosecká uvedla, že příjemce předložil žádost o změnu krátce po
zahájení řešení projektu a při hlasování RP o změně, se RP rozhodla žádosti
nevyhovět. Předsednictvo po diskuzi rozhodlo, že souhlasí se stanoviskem RP a
žádost o změnu zamítá, pouze umožní příjemci odstoupení původního účastníka s tím,
že jeho závazky převezmou ostatní účastníci projektu anebo dojde k ukončení
projektu. KaTA zajistí informování přTA o výsledku a zpracuje výklad k zákonu
č. 130/2002 Sb., ve věci povolování změn v již běžících projektech.
O: KaTA
T: 1. 9. 2012
3. STRESS TEST of INNOVATION POLICY in EUROPE - Conference in Copenhagen
23. - 24. 10. 2012)
Předsednictvo se zabývalo pozvánkou na konferenci STRESS TEST of INNOVATION
POLICY in EUROPE, která se uskuteční ve dnech 23. a 24. 10. 2012 v Kodani.
4. Metodika přípravy koncepcí
Předsednictvo se seznámilo s návrhem Kováře k přípravě koncepcí pro potřeby
TA ČR. Předsednictvo schvaluje upravit metodiku jako metodický návod (1). Metodika
tvorby koncepcí bude dopracována a tato verze používána pro potřeby vytváření
dílčích koncepcí v TA ČR. PřTA v této souvislosti ukládá KaTA upravit formulář pro
iniciaci projektů (2).
O1: KaTA
T: 20. 8. 2012
O2: KaTA
T: 31. 8. 2012
5. Brokerage Event - Elektromobilita a další alternativy ekologické dopravy v městských
aglomeracích
Kebo uvedl, že Agentura pro regionální rozvoj pořádá ve spolupráci s
Moravskoslezským krajem a Moravskoslezským automobilovým klastrem Brokerage
Event na téma Elektromobilita a další alternativy ekologické dopravy v městských
aglomeracích. Tato akce se uskuteční v rámci RIS Moravskoslezského kraje dne
19. 9. 2012 v Ostravě v hotelu Imperial. TA ČR byla oslovena, zda by na této akci
vystoupil i zástupce TA ČR, a to za účelem představení programu Centra kompetence,
příp. také programu ALFA.
Předsednictvo projedná účast zástupce/ů TA ČR na 116. zasedání.
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6. Spolupráce s Koreou
Kebo obeznámil přTA s průběhem a závěry ze schůzky se zástupcem MPO. MPO
připravuje jednání na podporu mezinárodní spolupráce a inovací s korejskými
partnery. Jednání mají proběhnout na konferenci OECD v Soulu ve dnech 18. a
19. září 2012. Kebo dále uvedl, že na jednání bylo projednáno i plánované uzavření
smlouvy mezi MPO a Ministry of Knowledge Economy (MKE). Kebo přislíbil podporu
při přípravě jednání MPO se zástupci MKE prostřednictvím kontaktů v Soulu a TA ČR
by poté mohla navázat na výsledky jednání MPO při následném projednání
Memorandum of Understanding s KIAT.
Komárek uvedl, že na konferenci do Soulu pojede delegace MPO a oslovili TA ČR,
aby se k delegaci připojil zástupce TA ČR.
Předsednictvo vzalo informace na vědomí a pověřilo Komárka informovat MPO, že se
zástupce TA ČR připojí k delegaci MPO.
O: přTA
T: 7. 8. 2012
7. Spolupráce s Japonskem - NEDO
Kebo podal přTA informaci o připravované spolupráci s NEDO. Na základě úkolu ze
109. zasedání přTA Kebo oslovil 8 veřejných VŠ. Všechny oblasti spolupráce,
vyžadované NEDO, byly v rámci průzkumu pokryty. Kebo dále informoval přTA o
schůzce se zástupcem NEDO, která proběhla dne 21. 6. 2012 a na které byly zástupci
NEDO předány informace o výsledcích průzkumu. Delegace NEDO plánuje navštívit
ČR ve dnech 8. a 9. 8. 2012, kdy by 9. 8. mohlo proběhnout jednání o spolupráci mezi
NEDO a TA ČR. Cílem by mělo být dojednání a následný podpis Memorandum of
Understanding mezi NEDO a TAČR. Podle předběžných informací se však program
NEDO zaměří na jednání se SFŽP, další příležitost k jednání budou Japonské
technologické dny na podzim.
Kebo bude dále informovat přTA o průběhu dalších jednání s NEDO.
O: přTA
T: 31. 8. 2012
8. CK – stížnost TE01020248 a TE01020079
Pacnerová předložila přTA k rozhodnutí stížnosti k projektům č. TE01020248
a TE01020079, v jejichž případě KR odložila své finální rozhodnutí a požádala přTA o
doplnění argumentace. V případě projektu TE01020248 bylo vyžádáno souhlasné
stanovisko EHK s hodnocením zpravodaje zodpovědného za tento projekt, které KaTA
obdržela. Pacnerová připravila návrh odpovědi pro KR. PřTA pověřilo KaTA
rozesláním návrhu odpovědi KR k vyjádření přTA per rollam, zda se zněním souhlasí
(1) a v případě kladného stanoviska přTA, následně odpověď odeslat KR (2).
U projektu TE01020079 byla EHK vyzvána k hlasování per rollam v téže věci. Tímto
projektem a následně návrhem odpovědi pro KR k němu, se bude přTA zabývat po
vyjádření členů EHK.
O1: KaTA
T: 2. 8. 2012
O2: KaTA
T: 6. 8. 2012
9. MD – nový resortní program aplikovaného VaV
Bízková informovala, že TA ČR obdržela znění nového resortního programu
aplikovaného VaVaI od MD. PřTA se dohodlo na odpovědi a KaTA připraví její návrh.
O: KaTA
T: 6. 8. 2012
10. ALFA – informace o průběhu formální kontroly
Pilátová informovala přTA o probíhající formální kontrole ke 3. veřejné soutěži
programu ALFA. V současné době se připravují dopisy pro uchazeče, ve kterých
budou vyzváni k doplnění chybějících formálních náležitostí.
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11. OMEGA – hodnocení předložených průběžných zpráv
Předsednictvo bere na vědomí informace o hodnocení předložených průběžných zpráv
v programu OMEGA a souhlasí s provedeným hodnocením Rady programu u
předložených průběžných zpráv o řešení projektů č. TD010097, TD010191,
TD010236.
12. Odpověď premiéra ČR na dopis p. Eclera
Předsednictvo bere na vědomí informaci o odpovědi pana premiéra na dopis pana
Eclera ve věci finanční podpory aVaVaI. Vyslovuje poděkování panu Eclerovi za
podporu aVaVaI.
13. TAFTIE Academy – workshop
Předsednictvo rozhodlo o zařazení workshopu do přehledu akcí a o případné účasti
zástupce TA ČR rozhodne na 116. zasedání.
14. Informace pro KR – zasedání hodnotících orgánů TA ČR
Předsednictvo bere na vědomí informace o časové náročnosti zasedání hodnotících
orgánů, která bude poskytnuta kontrolní radě k jejímu rozhodování o účasti na jednání
jednotlivých orgánů TA ČR.
15. Hodnocení projektu TA02031343
Rosecká předložila přTA splnění úkolu ze 113. zasedání o prověření projektu
č. TA02031343. Předsednictvo tuto informaci bere na vědomí.
16. BETA - zadávací a kvalifikační dokumentace veřejných zakázek MŽP určených pro
zveřejnění
Předsednictvo bylo informováno o znění zadávací a kvalifikační dokumentace určené
k postupnému zveřejnění veřejných zakázek MŽP a bere tuto informaci na vědomí.
17. Účast členů KR na jednáních odborných poradních orgánů
Předsednictvo se seznámilo s možnými variantami účasti členů KR na jednáních
odborných poradních orgánů TA ČR a dohodlo se na tom, že je potřeba se se členy
KR dohodnout na konečném znění vnitřního předpisu v této věci. Bízková uvedla, že
tuto problematiku projedná s předsedou KR.
18. MŠMT – odpověď na žádost o zaslání seznamu nakoupeného investičního majetku
Bízková informovala přTA o vyjádření MŠMT k žádosti TA ČR o zaslání seznamu
nakoupeného investičního majetku MŠMT.
19. Schůzka – IPN Metodika
Bízková informovala přTA o schůzce s Dr. Šímou, zodpovědným za vytvoření
hodnotitelského centra v rámci projektu IPN Metodika, který na schůzce uvedl, že
MŠMT připravuje školení pro hodnotitele IPN Metodika, jehož by se mohla TA ČR
zúčastnit. TA ČR pozvánku na školení dosud neobdržela. Předsednictvo se dohodlo,
že KaTA připraví návrh dopisu pro náměstka ministra MŠMT Zaorálka s tím, že TA ČR
má zájem se školení zúčastnit a se žádostí o informaci, kdy se školení uskuteční.
O: KaTA
T: 7. 8. 2012
20. Program Priority
Bízková uvedla, že Bunček se aktivně věnuje přípravě nového programu TA ČR
zaměřeného na priority VaV a svolal pracovní skupinu, která je přípravou pověřena.
Na této pracovní skupině byly rozděleny činnosti jednotlivým členům.
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Další zasedání:

datum: 9. 8. 2012 v 10:00 hod.
místo: Kancelář TA ČR, Evropská 2589/33b, PRAHA 6, 160 00

Přílohy:

Prezenční listina ze 114. zasedání předsednictva TA ČR
Program 114. zasedání přTA
Přehled úkolů ze 114. zasedání přTA

Zapsal:

Rottová

Kontroloval:

Bízková
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