ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 117

Datum: 23. 8. 2012

Od - do: 10:00 – 16:45

Místo: Kancelář TA ČR, Evropská 2589/33b, PRAHA 6, 160 00
Přítomni: Bízková, Janeček, Komárek, Kebo, Knorr, Rottová, Rosecká, Kohoutová (bod 5),
Kořínková (bod 9)
Omluveni: Bunček
Jednání řídil: Bízková
1. Kontrola zápisu a úkolů ze 116. jednání přTA
K zápisu ze 116. zasedání přTA ze dne 16. 8. 2012 nebyly vzneseny připomínky
a úkoly vyplývající z tohoto zápisu byly splněny nebo jejich plnění probíhá.
2. ALFA – hodnotící proces 3. veřejné soutěže
Rosecká předložila přTA finální verzi první části předpisu k hodnotícímu procesu
3. veřejné soutěže programu ALFA, do které byly zapracovány drobné úpravy.
Předsednictvo souhlasí s navrhovanými úpravami a vnitřní předpis schválilo.
KaTA první část předpisu zveřejní na webových stránkách TA ČR.
O: KaTA
T: 27. 8. 2012
ALFA - vrácení projektů TA03030051 a TA03010943 do 3. veřejné soutěže
Předsednictvo prověřilo, že u projektů TA03030051 a TA03010943 byly dodány
všechny potřebné doklady a jejich vyřazení nebylo odůvodněné, proto souhlasí se
zařazením projektů zpět do 3. veřejné soutěže programu ALFA a k dalšímu
hodnocení. Kancelář zajistí aktualizaci seznamu návrhů projektů vyřazených ze
3. veřejné soutěže programu ALFA na webových stránkách TA ČR a na úřední desce.
O: KaTA
T: 27. 8. 2012
3. Systém hodnocení v rámci veřejných soutěží TA ČR
Předsednictvo diskutovalo o systému hodnocení v rámci veřejných soutěží TA ČR.
Předsednictvo pověřilo KaTA, aby zpracovala pro 118. zasedání přTA vzorové
příklady hodnocení několika projektů na všech stupních (oponenti, zpravodaj, RPP,
RP a přTA), pro potřeby rozhodování přTA o způsobu hodnocení.
O: KaTA
T: 28. 8. 2012
4. SciSIP PI Conference at the NAS
Předsednictvo bere na vědomí informaci o konání konference SCISIP ve dnech
20. -21. 9. 2012 ve Washington, D. C. a rozhodlo se požádat prof. Vavřína, zda by se
jí mohl zúčastnit.
O: přTA
T: 30. 8. 2012
5. BETA – schválení výzkumných potřeb
Kohoutová uvedla, že na zasedání RP BETA („RPB“) byla zvolena místopředsedkyně
RP Ing. Krištofíková. Členové RPB byli seznámeni s dosavadním průběhem
vyhlašování veřejných zakázek, schválili provedená hlasování per rollam, vzali na
vědomí hodnocení návrhů výzkumných potřeb vypracované jednotlivými EHK
a postupně dle jednotlivých rezortů byly posuzovány předložené návrhy výzkumných
potřeb.
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Na závěr byla RPB seznámena s plánovaným zjednodušením programu BETA.
Předsednictvo schvaluje Ing. Krištofíkovou do funkce místopředsedkyně Rady
programu BETA.
Předsednictvo ve věci výzkumné potřeby TB020MZP044 „Možnosti v oblasti čisté
dopravy, zmapování jejich druhů a doporučení pro aplikaci v České republice
s ohledem na ekologičnost a ekonomickou výnosnost“ rozhodlo doporučit MŽP a MD,
aby společně dopracovali zpřesnění výzkumné potřeby (i z hlediska obsahu VaV)
a předložili ji znovu RP.
Dále přTA schválilo seznam výzkumných potřeb doporučených a nedoporučených k
zadání s výjimkou (viz výše).
BETA - výběr vhodné nabídky
Předsednictvo se zabývalo vyhodnocením zadávacího řízení a schválilo nabídku
uchazeče České vysoké učení technické v Praze k veřejné zakázce TB0100MD074
„Koncepční záměr řízení železničního provozu na tratích ve vlastnictví státu - ČR“.
Rosecká informovala přTA o tom, že KaTA obdržela právní analýzu od AK Zuska,
Holec a Partneři, s pozitivním vyjádřením AK k použití blokové výjimky u programu
BETA, v rámci zjednodušení tohoto programu.
Rosecká připraví návrh zjednodušení programu BETA pro jednání VR 7. 9. 2012, který
ještě před předáním VR projedná přTA na 118. zasedání (1).
Knorr informoval přTA, že KaTA oslovila několik firem, které by se mohly podílet na
administraci programu BETA a o výsledku podá přTA informaci (2).
O1: KaTA
T: 28. 8. 2012
O2: KaTA
T: 29. 8. 2012
6. Pravidla pro vyřizování námitek a stížností
Předsednictvo souhlasí s tím, že návrh zpracovaný AK Zuska, Holec a Partneři tvoří
základ pro vypracování vnitřního předpisu a po úpravách bude předložen KR
k projednání. Zároveň pověřilo Koberta dopracovat variantu se zařazením kontrolní
rady TA ČR do řízení o námitkách (1). Pasková rozešle KR upravenou verzi (2).
O1: KaTA
T: 27. 8. 2012
O2: KaTA
T: 28. 8. 2012
7. CK - zpráva o ukončení 1. veřejné soutěže CK pro potřeby jednání VR
Předsednictvo schvaluje předloženou zprávu o ukončení 1. veřejné soutěže programu
CK a pověřilo KaTA dopracováním o oborový přehled podpořených projektů
v souvislosti s prioritami 2030 VaV (1). Odeslat takto upravený materiál pro informaci
přTA, VR a KR (2).
O1: KaTA
T: 28. 8. 2012
O2: KaTA
T: 28. 8. 2012
8. Prezentace TA ČR na MSV v Brně
Bízková představila přTA působení TA ČR na Mezinárodním strojírenském veletrhu
v Brně (10. – 14. 9. 2012). Prezentace TA ČR spočívá v informačním stánku TA ČR
a semináři TA ČR.
Předsednictvo schvaluje způsob prezentace TA ČR na MSV v Brně a ukládá KaTA
personálně, technicky a finančně zajistit prezentaci, tj. stánek TA ČR a seminář TA ČR
(1). Předsednictvo dále schvaluje natočení TV spotu tematicky zaměřeného k MSV
a ukládá uzavřít smlouvu k jeho zajištění (2) a připravit podklady pro seminář
a prezentace podle zadání členů předsednictva (3).
O1: KaTA
T: 7. 9. 2012
O2: KaTA
T: 31. 8. 2012
O3: KaTA
T: 31. 8. 2012
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9. Plnění strategie konkurenceschopnosti podle přijatých usnesení Vlády
Kořínková informovala přTA o vývoji ve věci Strategie mezinárodní
konkurenceschopnosti („SMK“).
Předsednictvo na základě podaných informací doporučuje KaTA zadat studii k
horizontální mobilitě k úkolu 40c SMK (1).
Bízková informovala o tom, že by se v nejbližší době měla uskutečnit schůzka
pracovní skupiny CzechInvest – TA ČR. V rámci tohoto tématu bylo diskutováno
doplnění člena pracovní skupiny CI – TA ČR za Roseckou. Předsednictvo pověřilo
ředitele KaTA, aby na 118. zasedání informoval, kdo bude doplněn do pracovní
skupiny CI – TA ČR a zároveň navrhnout jednoho zaměstnance KaTA, který se stane
organizátorem práce (zapisovatelem) pracovní skupiny CI – TA ČR a zároveň bude
organizátorem (zapisovatelem) pracovní skupiny MPO – TA ČR (2). Poté kontaktovat
p. Kalaše a dohodnout termín prvního jednání pracovní skupiny CI – TA ČR (3).
O1: KaTA
T: 31. 8. 2012
O2: KaTA
T: 31. 8. 2012
O3: KaTA
T: 31. 8. 2012
10. EFKOM VO – varianty podpory
PřTA vzalo na vědomí informace od Bunčeka k variantám podpory.
Program EFKOM VO bude dopracován do poloviny září (1), předá se VR k
připomínkám (2) a poté bude zaslán RVVI.
Rosecká vznesla na přTA dotaz, které programy TA ČR budou upravovány kvůli
předložení ke schválení Vládě na podzim t. r.
Předsednictvo po diskuzi o stávajících programech navrhuje zatím neupravovat
program ALFA; připravit stanovisko k programu OMEGA a jeho případným úpravám
(3); vést diskuzi o jedno nebo dvou stupňovosti veřejné soutěže programu CK
a možnosti zavedení regionálního kritéria formou souladu s regionálními inovačními
strategiemi.
O1: přTA
T: 13. 9. 2012
O2: KaTA
T: 15. 9. 2012
O3: přTA
T: 30. 8. 2012
11. Zápis z jednání předsedů: přTA, VR a KR
Bízková předloží zápis z jednání na příštím zasedání přTA.
12. Informace o průběhu prací na návrhu koncepce mezinárodní spolupráce
Kebo podal přTA informaci o jednání na MŠMT, kde cílem schůzky byla synergie mezi
aktivitami a spolupráce TA ČR a MŠMT. Kebo na schůzce informoval o záměru TA ČR
uzavřít MoU s Japonskem a Koreou a MŠMT nabídlo TA ČR pomoc s přípravou těchto
Memorand.
13. Podpora základního a aplikovaného výzkumu v oblasti potravinářství
Předsednictvo bere na vědomí dopis od Českého svazu pivovarů a sladoven.
14. MŠMT – společné programování
Bízková informovala o dopisu od náměstka ministra pro výzkum a vysoké školství
MŠMT Wilhelma. Předsednictvo pověřilo KaTA přípravou odpovědi s uvedením
kontaktní osoby za TA ČR.
O: KaTA
T: 28. 8. 2012
Bízková připraví strukturu informace o TA ČR pro pracovní skupinu pí. Kopicové
k přípravě organizační struktury příštího plánovacího období. Příspěvek k tomuto
tématu bude zpracován do 31. 8. 2012.
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O: přTA

T: 31. 8. 2012

15. Různé
Bízková podala krátkou informaci o návštěvě ředitele odboru výzkumu a vývoje MŠMT
p. Hrušáka.

Další zasedání:

datum: 30. 8. 2012 ve 14:00 hod.
místo: Kancelář TA ČR, Evropská 2589/33b, PRAHA 6, 160 00

Přílohy:

Prezenční listina ze 117. zasedání předsednictva TA ČR
Program 117. zasedání přTA
Přehled úkolů ze 117. zasedání přTA

Zapsal:

Rottová

Kontroloval:

Bízková
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