ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 118

Datum: 30. 8. 2012

Od - do: 14:00 – 17:00

Místo: Kancelář TA ČR, Evropská 2589/33b, PRAHA 6, 160 00
Přítomni: Bízková, Komárek, Kebo, Bunček, Knorr, Rottová, Rosecká, Pilátová (bod 9),
Bubeníková (bod 4, 5, 6, 11), Gulázsi
Omluveni: Janeček
Jednání řídil: Bízková
1. Kontrola zápisu a úkolů ze 117. jednání přTA
K zápisu ze 117. zasedání přTA ze dne 23. 8. 2012 nebyly vzneseny připomínky a
úkoly vyplývající z tohoto zápisu byly splněny nebo jejich plnění probíhá.
2. Společné jednání s KR
Předsednictvo jednalo společně s KR TA ČR, kde byla diskutována Pravidla pro
podávání stížností a námitek a Pravidla pro účast členů KR na jednání hodnotících
orgánů. Dále byly KR předány informace o činnosti KaTA a vzneseny žádosti na KR.
Zápis ze společného zasedání připraví KaTA.
O: KaTA
T: 4. 9. 2012
3. ALFA – hodnotící proces 3. veřejné soutěže 2. část
Předsednictvo se zabývalo 2. částí hodnotícího procesu 3. veřejné soutěže programu
ALFA.
Po diskuzi k variantám bodování v rámci hodnocení se přTA usneslo, že RPP a RP
vychází ze součtu bodů od všech oponentů a zpravodaje, a to tak, že RPP a RP může
přidělit či ubrat body v rámci limitu 10% bodů, a to k původnímu počtu bodů, který
vznikl jako součet bodů od oponentů a zpravodaje. Změna musí být vždy odůvodněná,
přičemž body se přidělují za každé kritérium zvlášť. U přesunu pořadí se přTA
rozhodlo, že přesuny pořadí projektů nejsou povoleny mimo tento způsob (úprava
bodového hodnocení). KaTA zapracuje tyto závěry do Hodnotícího procesu a předloží
jej přTA na 119. zasedání (1) a následně bude návrh Hodnotícího procesu odeslán k
připomínkám RP a RPP ALFA (2).
O1: KaTA
T: 6. 9. 2012
O2: KaTA
T: 7. 9. 2012
4. BETA – žádost o změnu TB010MMR023
Příjemce žádal o změnu harmonogramu činností z důvodu pozdějšího zahájení řešení
projektu. Zpravodaj měl k žádosti kladné stanovisko a Rada programu se též vyjádřila
pro povolení. Předsednictvo souhlasilo se změnou harmonogramu činností projektu
TB010MMR023.
5. BETA – výběr nabídky
Předsednictvo se zabývalo výběrem nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce
TB0100MD008 „Interoperabilita a standardizace systémů elektronického odbavení
cestujících ve veřejné dopravě“.
Předsednictvo k veřejné zakázce TB0100MD008 „Interoperabilita a standardizace
systémů elektronického odbavení cestujících ve veřejné dopravě“ schvaluje nabídku
uchazeče Sdružení pro dopravní telematiku.
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6. BETA – návrh zjednodušení programu
Rosecká předložila přTA navrhované změny ke zjednodušení programu BETA:
Rosecká uvedla, že TA ČR oslovila stávající účastníky programu BETA a ostatní
ústřední orgány státní správy, které nejsou poskytovateli podpory s dotazem, zda mají
zájem účastnit se programu BETA; mají zájem o projekty typu PCP/SBIR a zda
navrhují nějaké úpravy programu.
Zájem diskutovat o účasti v projektech typu PCP/SBIR projevilo MPO; možnost zájmu
nevylučuje ani MF.
Předsednictvo souhlasí s navrženým zjednodušením programu BETA a pověřuje
KaTA k předání návrhů úprav výzkumné radě (1).
Předsednictvo pověřuje KaTA kontaktovat MPO ve věci účasti v PCP/SBIR (2).
O1: KaTA
T: 4. 9. 2012
O2: KaTA
T: 3. 9. 2012
7. OMEGA – stanovisko k programu
Komárek předložil přTA stanovisko k programu OMEGA, v němž doporučuje
navrhnout RVVI doplnění programu o možnost poskytnutí dotace u výzkumných
organizací až do výše 100 % uznaných nákladů. Komárek dále doporučuje, aby
rozdělení jednotlivých projektů podle klasifikace CEP bylo posouzeno odborníkem v
této oblasti. Navrhuje k tomuto úkolu prof. Hajiče z VR.
Předsednictvo se se stanoviskem k programu OMEGA seznámilo, diskutovalo
principiální vhodnost takové změny a pověřilo KaTA předáním stanoviska VR
k vyjádření.
O: KaTA
T: 4. 9. 2012
8. Koncept zahraniční spolupráce
Předsednictvo se seznámilo s konceptem zahraniční spolupráce a rozhodlo
o postoupení tohoto konceptu VR k vyjádření v rámci pracovní skupiny prof. Hajiče,
a to tak, aby se skupina mohla vyjádřit k záměru na jednání předsednictva 7. 9. 2012
O:KaTA
T: 3. 9. 2012
9. CK – společné jednání manažerů CK a zástupců TA ČR
Pilátová předložila přTA k projednání žádost o konání společného jednání manažerů
realizovaných projektů z programu CK a zástupců TA ČR, které by se mělo uskutečnit
dne 25. 10. 2012 od 10:00 hod. v sídle TA ČR za účasti jednoho člena přTA.
Účelem tohoto setkání je informovat manažery projektů o činnostech/povinnostech
spojených s řešením projektu; eliminovat nedostatky ve zpracování průběžných zpráv;
poskytnout odpovědi na nejčastěji kladené otázky a využít výsledky jednání pro
FAQ – helpdesk.
Předsednictvo s návrhem uskutečnění jednání s manažery realizovaných projektů
souhlasí a KaTA zajistí vše spojené s jeho konáním.
O: KaTA
T: 17. 9. 2012
10. Ediční plán časopisu Automa na rok 2013
Kebo informoval o schůzce s šéfredaktorem časopisu Automa. Automa je český
odborný časopis pro automatizační techniku, měřicí a regulační techniku, komunikační
techniku a průmyslovou informační techniku. Každé vydání má zdůrazněné oborové
téma a téma přehledu techniky. Vybraná vydání dále obsahují tabulkový přehled trhu.
V rámci Edičního plánu na rok 2013 je hlavním tématem ročníku Vzdělávání
a konkurenceschopnost VaV doplněná o konkrétní příklady úspěšného transferu
výsledků VaV do praxe.
Kebo navrhl, že by TA ČR mohla do časopisu Automa přispět formou prezentací
výborných výsledků projektů TA ČR, zejména z programu ALFA. Spolupráci pokládá
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za velmi významnou vzhledem k vytváření pozitivního povědomí o agentuře mezi
odbornou veřejností.
Předsednictvo s návrhem souhlasilo a požádalo KaTA o shromáždění odborných
projektů z oblasti automatizace v rámci připravovaných témat.
O: KaTA
T: 28. 9. 2012
11. Školení oponentů – e-learning
Rosecká představila výsledky e-learningového školení pro oponenty programu ALFA
ke dni 29. 8., kdy bylo úspěšně proškoleno 430 oponentů.
V rámci této statistiky požádala přTA o vyjádření, zda je pro oponenty podmínkou při
hodnocení návrhů projektů úspěšné absolvování e-learningového kurzu a zda je
možné prodloužit termín ukončení kurzu.
Předsednictvo rozhodlo, že úspěšné absolvování kurzu pro oponenty je podmínkou
pro hodnocení návrhů projektů ve 3. veřejné soutěži programu ALFA. Oponenti, kteří v
závěrečném testu neuspějí, nemohou tudíž hodnotit návrhy projektů ve 3. veřejné
soutěži programu ALFA.
Předsednictvo schvaluje prodloužení kurzu na období od 3. 9. do 10. 9. 2012
a pověřilo KaTA předat písemnou informaci o prodloužení termínu těm
zaregistrovaným oponentům pro hodnocení programu ALFA, kteří zatím neabsolvovali
e-learningový kurz.
O: KaTA
T: 3. 9. 2012

Další zasedání:

datum: 6. 9. 2012 ve 14:00 hod.
místo: Kancelář TA ČR, Evropská 2589/33b, PRAHA 6, 160 00

Přílohy:

Prezenční listina ze 118. zasedání předsednictva TA ČR
Program 118. zasedání přTA
Přehled úkolů ze 118. zasedání přTA

Zapsal:

Rottová

Kontroloval:

Bízková
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