ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 127

Datum: 1. 11. 2012

Od - do: 14:00 – 17:15

Místo: Kancelář TA ČR, Evropská 33b, Praha 6
Přítomni: Janeček, Bunček, Komárek, Knorr, Rottová, Kopalová (bod 2), Lavičková (bod 3),
Petkov (bod 4), Pilátová (bod 5), Šulcová Z. (bod 5), Vilém (bod 6), Matolín (bod 7,
8 a 9), Kobert (bod 13)
Omluveni: Bízková, Kebo
Jednání řídil: Bízková
1. Kontrola zápisu a úkolů ze 126. jednání přTA
K zápisu ze 126. zasedání přTA ze dne 25. 10. 2012 nebyly vzneseny připomínky
a úkoly vyplývající z tohoto zápisu byly splněny nebo jejich plnění probíhá.
2. BETA - výběr nejvhodnější nabídky k zakázce MŽP
Předsednictvo projednalo nabídku k zakázce MŽP (TB010MZP055) - „Vytvoření
a ověření metod kvantitativního ekonomického hodnocení dopadů politik v oblasti
ochrany životního prostředí na podniky a domácnosti“ a schválilo nabídku uchazeče
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. jako nejvhodnější nabídku dle
základního hodnotícího kritéria i všech dílčích kritérií.
3. BETA – schválení průběžných zpráv
Předsednictvo TA ČR schvaluje průběžnou zprávu za první etapu řešení projektu
TB010MZV038, příjemce Masarykova univerzita, a souhlasí s vyplacením podpory
a schvaluje také průběžnou zprávu za první etapu řešení projektu TB010MZV040,
příjemce Asociace pro mezinárodní otázky, a souhlasí s vyplacením podpory.
4. OMEGA - návrh zásadních úprav v ZD
KaTA předložila přTA návrh zásadních úprav v zadávací dokumentaci programu
OMEGA. Předsednictvo návrh prodiskutovalo, bere na vědomí předložené záměry
KaTA k návrhu změn zadávací dokumentace v programu OMEGA. KaTA připraví na
některé z dalších zasedání doplňující informace k další diskuzi.
O: KaTA
T: 15. 11. 2012
5. ALFA - výsledky žádostí o změnu celkových uznaných nákladů
Pilátová uvedla, že na základě dopisů zaslaných příjemcům ALFA 2 dne 13. 6. 2012
bylo zasláno 39, resp. 38 žádostí o změnu celkových uznaných nákladů. Žádosti
hodnotili zpravodajové, Rady podprogramů ALFA a následně o žádostech hlasovala
Rada programu ALFA per rollam. U 8 projektů RP ALFA doporučuje žádostem o
změnu vyhovět, ostatní žádosti doporučuje zamítnout.
Předsednictvo schvaluje žádosti o změnu celkových uznaných nákladů dle
doporučení RP ALFA, a to těmto projektům: TA02020728, TA02021392,
TA01020932, TA02021147, TA02020128, TA02020320, TA02020177 a zamítá ty
žádosti, které RP ALFA ke schválení nedoporučila.
U projektu TA02021032 příjemce žádal pouze o navýšení podpory a přTA rozhodlo,
že žádost podmínečně schvaluje za podmínky, že příjemce vloží do projektu své
neveřejné prostředky, aby zůstala zachována míra podpory uvedená ve smlouvě.
KaTA bude o vyjádření příjemce informovat přTA.
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O: KaTA

T: 30. 11. 2012

6. 25. schůze VVVKMT - podklady a účast
Vilém předložil přTA podklady pro 25. schůzi VVVKMT, která se uskuteční dne
14. 11. 2012 v PS PČR, kde bude mimo jiné projednán i rozpočet TA ČR. Do PS
PČR byly výtisky návrhu rozpočtu již předány, a to v počtu 28 kusů.
Předsednictvo se dohodlo na účasti Janečka, Komárka, Viléma a Knorra. Z řad KR
se zúčastní Holl a Václavek.
Předsednictvo pověřilo Viléma, aby na projednávání rozpočtu připravil tištěné
materiály pro případné doplnění informací.
O: KaTA
T: 12. 11. 2012
7. Návštěva pí. Lane – seminář STAR Metrics
Předsednictvo projednalo záležitosti spojené s návštěvou pí. Lane a plánovaného
semináře ke STAR Metrics. Předsednictvo pověřilo Matolína zpracováním informací
o STAR Metrics z materiálů poskytnutých Václavkem z KR, pro potřeby pozvánky na
seminář a kontaktovat prof. Maříka s prosbou o případné upřesnění informací ke
STAR Metrics (1). Matolín také připraví návrh e-mailu/dopisu s pozvánkou na
seminář s uvedením možnosti sjednat si dvoustrannou konzultaci s pí. Lane, do nějž
bude zahrnuta i krátká informace o projektu STAR Metrics (2). Pozvánky budou
rozeslány VR, KR, GA ČR, MPO (VŘ Očko), MŠMT (náměstek Hruda), dalším
poskytovatelům účelové podpory, RVVI (Sekretariát), AV ČR, TC AV ČR a prof.
Moravcové.
Zároveň bude připravena informace o STAR Metrics pro KR a VR s žádostí o
doporučení, které další subjekty by měla TA ČR na seminář pozvat (3).
Organizací aktivit spojených s návštěvou J. Lane předsednictvo pověřuje KaTA.
O1: KaTA
T: 5. 11. 2012
O2: KaTA
T: 8. 11. 2012
O3: KaTA
T: 8. 11. 2012
8. Návštěva zástupců NCBiR v TA ČR
Matolín informoval přTA o postupu organizace návštěvy ředitele polského NCBiR s
doprovodem. Tato návštěva je plánována na 8. 11. 2012. Matolín předložil přTA
upravený návrh Memoranda o spolupráci, který zaslala polská strana.
Předsednictvo s upraveným Memorandem a návrhem programu návštěvy souhlasí
a za přTA byla dohodnuta účast Komárka, Janečka a Bízkové.
9. Seznam akcí TAFTIE Academy 2013
Předsednictvo se zabývalo nabídkou TAFTIE na účast na akcích v rámci TAFTIE
Academy připravovaných pro rok 2013. Za přTA požádal o účast na Staff Training Evaluation advanced Bunček. KaTA předložila své požadavky na účast.
Předsednictvo pověřilo Matolína odeslat požadavky TA ČR na TAFTIE.
O: KaTA
T: 27. 11. 2012
10. Projekt Inovační kapacita – INKA
Bunček představil přTA projekt Inovační kapacita – INKA - jedná se o projektový
záměr, který vznikl ze společných jednání mezi MPO a TA ČR a měl být připraven
v rámci OP PI. Zmapování inovačního potenciálu v ČR potřebuje i TA ČR k adaptaci
vhodných intervenčních nástrojů, a to jak z národních, tak z EU zdrojů.
Předsednictvo schvaluje vytvoření pracovní skupiny se záměrem vypsání veřejné
zakázky týkající se inovačního potenciálu ČR; nominaci Bunčeka a Perglové do této
skupiny a připravit zadání výběrového řízení pro zmapování inovačního potenciálu
ČR.
O: KaTA
KT: 30. 11. 2012
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11. Doporučení a stanoviska ze 17. zasedání KR
Předsednictvo bere na vědomí odpověď na Doporučení a stanoviska pro přTA
a KaTA vyplývající ze 17. zasedání KR.
12. Závěry CZEDER
Předsednictvo vzalo na vědomí informace o konferenci z Desátých českých dnů pro
evropský výzkum pořádaný TC AV ČR. Desáté dny se zaměřily na představení
Horizon 2020 a některých specifických nástrojů v rámci tohoto programu.
Bízková v návaznosti na konferenci CZEDER uvedla, že MŠMT plánuje uspořádat s
EIT tzv. Awareness days, a to přibližně v termínu mezi 21. – 24. 1. 2013. Od TA ČR
se očekává, že osloví příslušné příjemce projektů z programu CK, kteří by
prezentovali své projekty.
13. Směrnice o opravných prostředcích ve veřejných soutěžích upravená KR
Kobert informoval přTA o změnách provedených KR ve Směrnici o opravných
prostředcích ve veřejných soutěžích. Předsednictvo doporučuje tyto úpravy
projednat s KR v rámci pracovní skupiny, složené ze zástupců KR, přTA a KaTA
(právník). Jednání pracovní skupiny dohodne právník TA ČR.
O: KaTA
T: 30. 11. 2012
14. Informace z jednání PS MPO - TA ČR
Komárek informoval o jednání pracovní skupiny MPO – TA ČR, které se uskutečnilo
dne 31. 10. 2012 v sídle TA ČR. Byl diskutován program GAMA; koncept dohody o
spolupráci; problematika příjmů z výsledků projektů, které vznikají ještě během jeho
řešení; problematika Seed fondu MPO, podmínky ZD ve vztahu ke spolupráci
s TA ČR. Do pracovní skupiny pro zmapování inovačního potenciálu jmenuje MPO
Příhodovou a Štíchu. V této pracovní skupině by měl být zastoupen i CzechInvest –
na zástupci do pracovní skupiny se TA ČR dohodne s CI (návrh Krechl).
Předsednictvo vzalo informace na vědomí a pověřilo pracovní skupinu plněním
úkolů vyplývajících ze závěrů jednání.
O: prac. skupina
KT: 30. 11. 2012
15. Informace ze služební cesty - Konference Stress Innova
Janeček podal stručnou informaci o konferenci Stress Test of European Innovation,
jíž se zúčastnil společně s Bunčekem. Bunček rozešle zprávu ze služební cesty
přTA.
Předsednictvo bere informace na vědomí.
16. Informace ze semináře RVVI
Knorr podal krátkou informaci o závěrech semináře RVVI - Aktuální úkoly řízení
a hodnocení výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích, kterého se zúčastnil dne
30. 10. 2012. Nejdůležitější informací bylo stažení novely zákona 130/2002 Sb.
z dalšího projednávání po meziresortním připomínkovém řízení.
Předsednictvo vzalo informace na vědomí.
17. Různé
Komárek informoval o schůzce s p. Wessnerem, která proběhla dne 1. 11., s tím, že
bylo vyjasněno přesunutí termínu jeho návštěvy a také byl p. Wessner informován o
záměru TA ČR zorganizovat jeho návštěvu prostřednictvím amerického
velvyslanectví.
Předsednictvo diskutovalo účast na vyhlašování Nejlepší spolupráce roku, kde je
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TA ČR zapojena vyhlašováním Ceny TA ČR. Bunček připraví časový harmonogram
vyhlašování NSR za rok 2012 a zjistí další informace. PřTA následně rozhodne, zda
a jakou formou bude TA ČR nadále nejlepší spolupráci oceňovat.
O: přTA
T: 15. 11. 2012
Bízková uvedla, že při jednání s MMR, v souvislosti s MPŘ k přípravě operačních
programů bylo dohodnuto, že do materiálu se zapracuje TA ČR jako spolugestor.

Další zasedání:

datum: 8. 11. 2012 v 9:00 hod.
místo: Kancelář TA ČR, Evropská 2589/33b, PRAHA 6, 160 00

Přílohy:

Prezenční listina ze 127. zasedání předsednictva TA ČR
Program 127. zasedání přTA
Přehled úkolů ze 127. zasedání přTA

Zapsal:

Rottová

Kontroloval:

Janeček
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