ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 124

Datum: 11. 10. 2012

Od - do: 14:00 – 16:30

Místo: Kancelář TA ČR, Evropská 2589/33b, PRAHA 6, 160 00
Přítomni: Janeček, Kebo, Komárek, Knorr, Rottová, Vilém, Matolín (bod 2, 11 a 17), Perglová
(bod 9), Novotná (bod 3)
Omluveni: Bízková, Bunček
Jednání řídil: Janeček
1. Kontrola zápisu a úkolů ze 123. jednání přTA
K zápisu ze 123. zasedání přTA ze dne 5. 10. 2012 předsednictvo zašle své
připomínky do 12. 10. 2012. Úkoly vyplývající z tohoto zápisu byly splněny nebo
jejich plnění probíhá.
2. Návštěva pana Wessnera
Dne 1. 10. 2012 navštívil TA ČR Dr. Charles Wessner z USA. S Dr. Wessnerem
jednali Komárek a Kobert. Matolín referoval, že je plánována návštěva
Dr. Wessnera v TA ČR, a to v týdnu od 12. 11. do 16. 11. 2012.
Předsednictvo záležitost projednalo a schválilo pozvání p. Wessnera do ČR ve
stanoveném termínu na náklady TA ČR a pověřuje KaTA, aby zařídila smluvní
detaily s Dr. Wessnerem.
O:KaTA
T: 23. 10. 2012
Matolín dále uvedl, že zařizuje návštěvu Julie Lane - hlavní vedoucí ekonom
amerických výzkumných institucí. Paní Lane bude v ČR přednášet o STAR Metrics.
3. Program EFKOM – schválení
Novotná prezentovala přTA, co je ještě třeba upravit ve znění programu EFKOM.
Předsednictvo úpravy diskutovalo a pověřilo Novotnou, aby připravila návrh úprav
ve změnovém režimu v textu programu EFKOM (úpravy nemají měnit věcnou
stránku) a zaslala je k připomínkám přTA (1). Členové přTA se k materiálu vyjádří
do 14. 10. 2012 (2).
O1: KaTA
T: 12. 10. 2012
O2: přTA
T: 14. 10. 2012
4. Nabídka spolupráce s TC AV ČR
Předsednictvo projednalo nabídku spolupráce s Technologickým centrem AV ČR
a rozhodlo se zúžit náměty nabízené TC ke spolupráci s TA ČR, a to o identifikaci
nových trendů, příležitostí a potřeb. Předsednictvo se ještě k materiálu vyjádří
a v případě potřeby některé náměty ještě vyloučí z diskuze. Na schůzce s TC poté
proběhne diskuze k jednotlivým námětům a jejich dovysvětlení ze strany TC.
O:přTA
T: 13. 10. 2012
5. Odstoupení od smlouvy - TA02010967
Předsednictvo bere na vědomí informaci od KaTA, že příjemce projektu
TA02010967 zaslal e-mailem žádost o odstoupení od Smlouvy o poskytnutí účelové
podpory. Jakmile příjemce zašle oficiální žádost, bude KaTA postupovat dle
všeobecných podmínek ke Smlouvě o poskytnutí účelové podpory.
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6. Zápis z 19. a 20. zasedání VR a program 20. VR
Předsednictvo se seznámilo se zápisy z 19. a 20. zasedání VR a vzalo je na
vědomí. KaTA splní stanovené úkoly vyplývající ze zápisů.
7. Studie k příštímu programovacímu období - nastavení organizační struktury v TA
ČR
Předsednictvo bere na vědomí předloženou studii k příštímu programovacímu
období – nastavení organizační struktury v TA ČR, a to, že je zpráva připravena
k využití a k připomínkám ze strany přTA.
Předsednictvo žádá zpracovatele studie o odstranění nepřesností (zejména
v přílohách studie).
O: KaTA
T: 15. 10. 2012
8. Vyhodnocení programu VaV MŠMT - Výzkumná centra 1M
Perglová představila přTA vyhodnocení programu VaV Výzkumná centra. Dále
informovala o chystaném vyhodnocení Národního programu výzkumu (NPV)
I a NPV II. Předsednictvo bere informace o vyhodnocení programu 1M a informace
o NPV1 a NPV2 na vědomí.
9. Zpráva o činnosti TA ČR za rok 2012
Vilém informoval o odeslání Návrhu na stanovení odměn za výkon veřejné funkce
členů přTA a VR TA ČR za rok 2012 a zprávy o činnosti TA ČR za rok 2012, jež byl
odeslán 10. 10. na RVVI. RVVI si ještě vyžádala úpravu materiálu, kterou KaTA
provedla a následně odeslala nazpět. Zpráva bude projednána na 276. zasedání
RVVI a v listopadu bude předložena ke schválení vládě.
Předsednictvo bere informace na vědomí.
10. Protinávrh MoU KEMCO
Předsednictvo záležitost projednalo a schválilo konečné znění MoU s NREC
of KEMCO.
Předsednictvo pověřuje Matolína předáním návrhu MoU korejské straně (1).
Předsednictvo pověřuje Synka a Matolína organizací slavnostního podpisu
a zajištěním doprovodných úkonů, které s ním souvisejí (2).
O1: KaTA
T: 12. 10. 2012
O2: KaTA
T: 15. 10. 2012
11. Ustavení pracovní skupiny – Knowledge Transfer Partnership
Předsednictvo se seznámilo s dopisem od zástupce MPO k ustavení pracovní
skupiny, která by řešila synergie nebo případné překryvy mezi programy MPO
a TA ČR. Komárek zjistí od MPO, co bylo zamýšleno ustavením pracovní skupiny
a zda by spíše mohla být zvážena varianta rozšíření pracovní náplně stávající
pracovní skupiny MPO – TA ČR o jednoho člověka za každou stranu, který by se
touto problematikou zabýval.
O: přTA
T: 19. 10. 2012
12. Zápis z jednání pracovní skupiny pro mezinárodní spolupráci TA ČR
Předsednictvo bere na vědomí zápis z jednání pracovní skupiny pro mezinárodní
spolupráci TA ČR a závěry/úkoly z něj plynoucí ukládá splnit co nejdříve.
Předsednictvo doporučilo, aby v dalších zápisech byla lépe zvážena formulace
a aby byl zápis strukturován a soustředěn na konkrétní problémy.
O: prac. skupina
T: dle potřeby
13. Setkání s Technologickou platformou udržitelná energetika
Janeček informoval o setkání s TPUE, které se uskutečnilo dne 8. 10. 2012 v sídle
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TA ČR. Janeček uvedl, že na dalších setkáních tohoto typu je třeba dát zástupcům
platformy více prostoru k jejich prezentaci. Janeček dále uvedl, že nově projevila
zájem o zapojení i platforma Smart Grids (jejíž náplň ale spadá do již projednané
problematiky udržitelné energetiky); v jednání je setkání s Chemickou platformou;
zájem projevila i Automobilová platforma.
Předsednictvo bere informace na vědomí.
14. Výjezdní zasedání KaTA
Knorr informoval přTA o plánovaném výjezdním zasedání KaTA, které se uskuteční
v termínu 19. – 21. 10. 2012. Členové přTA jsou na výjezdním zasedání vítáni.
Předsednictvo bere informaci na vědomí.
15. Konference Technology Transfer and Innovation
Předsednictvo bere na vědomí pozvánku na konferenci Technology Transfer and
Innovation, která se uskuteční 5. – 6. listopadu 2012 v Praze.
16. TA SME Assembly Kypr
Matolín informoval, že předsedkyně byla pozvána na konferenci 1st. SME
Assembly, která se koná v termínu 15. – 16. 11. 2012 v Nikósii na Kypru.
Předsednictvo záležitost projednalo a doporučilo účast předsedkyně na konferenci.
Kancelář zajistí vše potřebné s tím spojené.
O: KaTA
T: 22. 10. 2012
17. Různé
Perglová představila připomínky k materiálu MMR „Podklad pro přípravu Dohody o
partnerství pro programové období 2014 – 2020 - Vymezení programů a další
postup při přípravě České republiky pro efektivní čerpání fondů Společného
strategického rámce“.
Perglová uvedla, že TA ČR nebyla povinným připomínkovým místem, nicméně se
připomínkového řízení zúčastní.
Předsednictvo diskutovalo jednotlivé připomínky k materiálu a dohodlo se na
finálním znění, které KaTA zašle na MŠMT.
O: KaTA
T: 11. 10. 2012
Janeček informoval o nabídce na možnou spolupráci s Brazílií. Předsednictvo
pověřilo Keba a Matolína přípravou stručné informace, o jaký typ spolupráce má
TA ČR největší zájem, příp. konkrétní prioritní obory, zájmy, oblasti spolupráce
a zaslat tyto informace předsedkyni.
O: přTA + KaTA
T: 19. 10. 2012
Knorr informoval přTA o zasedání RPP 1, které se uskutečnilo dne 9. 10., kdy
RPP 1 jednala o žádostech o navýšení celkových uznaných nákladů v rámci
programu ALFA 2. RPP 1 předložené žádosti zamítla. Knorr uvedl, že by bylo
vhodné v lednu 2013 sezvat všechny Rady programu ALFA, dle vzoru jednání z
2. 5. 2012.
Knorr dále informoval o losování oponentů v souvislosti s hodnocením ALFA 3.
Komárek podal přTA informaci, že v materiálech je uvedena možnost využití nových
finančních nástrojů ve strukturálních fondech, ale z. č. 130/2002 Sb. toto TA ČR
neumožňuje. Komárek na 125. zasedání připraví zadání pro AK k využití finančních
nástrojů, které by následně Kobert předal k řešení AK Holec, Zuska & partneři.
O: přTA
T: 17. 10. 2012
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Další zasedání:

datum: 18. 10. 2012 ve 13:00 hod.
místo: Kancelář TA ČR, Evropská 33b, Praha 6

Přílohy:

Prezenční listina ze 124. zasedání předsednictva TA ČR
Program 124. zasedání přTA
Přehled úkolů ze 124. zasedání přTA

Zapsal:

Rottová

Kontroloval:

Janeček
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