ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 119

Datum: 6. 9. 2012

Od - do: 14:00 – 18:00

Místo: Kancelář TA ČR, Evropská 2589/33b, PRAHA 6, 160 00
Přítomni: Bízková, Janeček, Komárek, Kebo, Bunček, Knorr, Rottová, Rosecká, Bubeníková
(body 3, 6, 14 a 15), Synek (bod 8), Vilém (bod 3 a 11)
Omluveni:
Jednání řídil: Bízková
1. Kontrola zápisu a úkolů ze 118. jednání přTA
K zápisu ze 118. zasedání přTA ze dne 30. 8. 2012 nebyly vzneseny připomínky
a úkoly vyplývající z tohoto zápisu byly splněny nebo jejich plnění probíhá.
2. ALFA – hodnotící proces 3. veřejné soutěže 2. část
Předsednictvo schvaluje znění Směrnice hodnotícího procesu 3. veřejné soutěže
programu ALFA – týká se 1. i druhé části. Kancelář předloží Směrnici předsedkyni
TA ČR k podpisu (1) a zajistí předání RP a RPP (2).
O1: KaTA
T: 10. 9. 2012
O2: KaTA
T: 25. 9. 2012
3. ALFA – ekonomické hodnocení subjektů
Předsednictvo bere na vědomí informaci o hodnocení ekonomického zdraví uchazeče
a ukládá TA ČR vypracovat obchodní smlouvy s pěti ekonomickými experty, kteří
zpracují hodnocení ekonomického zdraví uchazeče projektu v programu ALFA
3. veřejná soutěž (1). Dále KaTA zpracuje jednotný formulář pro hodnocení
ekonomického zdraví uchazeče projektu a zajistí, aby byl k dispozici v elektronické
formě v informačním systému Patriot (2). KaTA také zajistí ekonomickým expertům
přístup do IS Patriot (3).
O1: KaTA
T: 14. 9. 2012
O2: KaTA
T: 13. 9. 2012
O3: KaTA
T: 14. 9. 2012
4. MŠMT – žádost o podporu společného programování
Předsednictvo TA ČR schvaluje návrh dopisu a ukládá zaslat tuto odpověď MŠMT
a určuje Kořínkovou kontaktní osobou pro komunikaci s MŠMT ve věci Společného
programování.
O: KaTA
T: 10. 9. 2012
5. Organizační řád KaTA
Předsednictvo schvaluje předložený Organizační řád Kanceláře TA ČR.
6. CK – přehled
Vilém prezentoval přTA přehled rozpočtu v programu CK po odstoupení jednoho
projektu. Prezentoval také porovnání dopadů na rozpočet účelových výdajů v
programu CK při zapojení dalších projektů. Předsednictvo se na základě předložených
podkladů rozhodlo podpořit projekt číslo TE01020168 Udržitelná dopravní
infrastruktura, který je další v pořadí.
Předsednictvo pověřilo KaTA, aby prověřila, zda u projektu bylo při hodnocení
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navrženo snížení podpory (1). KaTA vyzve příjemce projektu k jednání (2) a připraví
informaci o změně v 1. veřejné soutěži na webové stránky (3).
O1: KaTA
T: 13. 9. 2012
O2: KaTA
T: 10. 9. 2012
O3: KaTA
T: 10. 9. 2012
7. Prohlášení o zachování ochrany údajů
Předsednictvo souhlasí s návrhem prohlášení o zachování ochrany údajů pro přTA
a následně jej podepíše. Obdobná prohlášení mají podepsána i členové KR a VR.
8. Příprava na MSV
Předsednictvo se zabývalo přípravou na Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně, ve
dnech od 10. – 14. 9. 2012. Prezentace k připravovanému Semináři TA ČR přTA
a další účinkující dodají do 10. 9. 2012.
O: přTA
T: 10. 9. 2012
9. Pozvánky na konference
Předsednictvo se zabývalo účastí zástupcům TA ČR na vybraných konferencích
a zasedáních.
10. Rozpočet TA ČR
Vilém informoval přTA o čerpání rozpočtu TA ČR k 31. 8. 2012 v rámci
institucionálních a účelových výdajů. Předsednictvo bere předložené informace na
vědomí.
11. Odměňování hodnotících orgánů
Rosecká představila přTA návrh na zvýšení odměn oponentů v programech ALFA,
BETA, CK a OMEGA. Předsednictvo s návrhem zvýšení odměn hodnotícím orgánům
souhlasí. Přílohou tohoto zápisu je i tabulka s odměnami.
12. Zápis z jednání předsedů: přTA, VR a KR
Předsednictvo vzalo na vědomí zápis z jednání předsedů přTA, VR a KR předložený
Bízkovou.
13. Pracovní skupina CI – TA ČR a MPO – TA ČR – nominace členů za KaTA
Předsednictvo bere na vědomí předložené informaci o nominaci Kořínkové do
pracovní skupiny CI – TA ČR za Roseckou a její jmenování tajemníkem pracovních
skupin CI – TA ČR a MPO – TA ČR.
14. ALFA - stížnosti k projektům TA03020897 a TA03011456
Předsednictvo bere na vědomí stížnosti k projektům TA03020897 a TA03011456,
které byly postoupeny KR k vyřízení.
15. Kontrola hospodaření TA ČR
Předsednictvo bere na vědomí informaci o plánované kontrole hospodaření TA ČR,
kterou ze zákona provádí KR. KaTA v této věci poskytne KR součinnost.
16. Informace o jednání s velvyslanci
Bízková informovala o jednání s velvyslanci, které se uskutečnilo dne 31. 8. 2012.
Z jednání TA ČR vyplývají následující úkoly: zajistit překlad materiálu o TA ČR
a dopisem TA ČR jej zaslat na příslušné ambasády (1) a stanovit věcně výzkumné
oblasti společného zájmu (2).
Předsednictvo bere na vědomí informaci o jednání s velvyslanci a vyplývající úkoly z
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jednání zajistí KaTA.
O1: KaTA
O2: KaTA

T: 14. 9. 2012
T: 14. 9. 2012

17. Informace o jednání RVVI
Bízková informovala přTA o jednání RVVI, které se uskutečnilo dne 31. 8. 2012.
Předsednictvo předložené informace bere na vědomí.
18. Zpráva o činnosti TA ČR za rok 2012
Bízková uvedla, že Zpráva o činnosti TA ČR za rok 2012 musí být RVVI předložena již
do 30. 9. 2012, a proto se její zpracování musí uspíšit.
Knorr informoval o tom, že v rámci KaTA je práce na Zprávě rozdělena a urputně se
na ní pracuje.
Předsednictvo uložilo KaTA zpracovat průběžnou Zprávu za KaTA do poloviny září
t. r. a předložit jí ke schválení na zasedání přTA.
O: KaTA
T: 20. 9. 2012
19. Technologická platforma
Janeček informoval o své účasti na pracovním setkání zástupců národních
technologických platforem, které se uskutečnilo dne 6. 9. 2012 v Technologickém
centru AV ČR. Předsednictvo bere informaci na vědomí.

Další zasedání:

datum: 13. 9. 2012 ve 14:00 hod.
místo: MSV v Brně, hotel Voroněž

Přílohy:

Prezenční listina ze 119. zasedání předsednictva TA ČR
Program 119. zasedání přTA
Přehled úkolů ze 119. zasedání přTA

Zapsal:

Rottová

Kontroloval:

Bízková
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