ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 154

Datum: 16. 5. 2013

Od–do: 10:00–12:00 h
13:30–14:30 h

Místo: Vzdělávací a informační centrum Floret, Květnové náměstí 391, Průhonice
Přítomni: Bízková, Janeček, Bunček, Kebo, Komárek, Rottová, Knorr
Omluveni:
Jednání řídil: Janeček, Bízková
1. Kontrola zápisu a úkolů ze 153. zasedání přTA
Zápis ze 153. zasedání přTA ze dne 9. 5. 2013 byl schválen. Úkoly vyplývající
z tohoto zápisu jsou plněny nebo jejich plnění probíhá.
2. Změny v projektech – doporučení Oddělení realizace projektů
TA01011650
KaTA předložila žádost příjemce o změnu řešitele projektu.
KaTA doporučuje žádost o změnu schválit.
Předsednictvo schválilo žádost o změnu řešitele projektu TA01011650.
TA01020163
KaTA předložila žádost příjemce, jejíž podání na TA ČR bylo vyvoláno potřebou
upřesnění výše investiční a neinvestiční podpory pro poslední roky řešení projektu.
Příjemce žádá o přesun investičních a neinvestičních prostředků.
KaTA doporučuje žádost příjemce schválit.
Předsednictvo schválilo žádost o přesun investičních a neinvestičních prostředků
projektu TA01020163.
TA03011105
KaTA předložila žádost o změnu řešitele projektu z důvodu personálních změn na
pozici klíčových pracovníků řešitelů.
KaTA doporučuje žádost o změnu schválit.
Předsednictvo schválilo žádost o změnu řešitele projektu TA03011105.
Uskutečněná oponentní řízení
Předsednictvo vzalo na vědomí závěry z uskutečněných oponentních řízení projektů
č. TA01010088, TA01010353, TA01011017, TA01011740, TA01020500,
TA01021339,
TA02011313,
TA02020466,
TA02020647,
TA02020777,
TA02021153,
TA02021326,
TA02021406,
TA01030374,
TA01031404,
TA02011031,
TA02011251, TA02021344, TA02030318, TB010MMR023,
TA02021406.
3. Ustanovení komisí pro otevírání obálek a pro výběr nejvhodnější nabídky v rámci
veřejné zakázky „Nájem kancelářských prostor pro KaTA“
Předsednictvo schválilo komise pro otevírání obálek a pro výběr nejvhodnější
nabídky v rámci veřejné zakázky „Nájem kancelářských prostor pro KaTA“.
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4. Stanovisko KR ke stížnosti projektu TD020055
Předsednictvo v souladu se stanoviskem KR ke stížnosti projektu TD020055
rozhodlo o jejím zamítnutí a vyřazení projektu z 2. veřejné soutěže programu
OMEGA.
KaTA připraví odpověď pro uchazeče projektu TD020055.
O: KaTA
T: 22. 5. 2013
5. CK – jmenování členů Komise pro přijímání návrhů projektů
Předsednictvo schválilo jmenování členů Komise pro přijímání návrhů projektů pro
2. veřejnou soutěž programu Centra kompetence.
6. CK – nominace hodnotitelů duplicit
Předsednictvo schválilo navržené kandidáty na pověřené hodnotitele projektů
TA ČR. Pověření hodnotitelé budou u projektů hodnotit především možné duplicity,
překryvy a soulad s Národními prioritami orientovaného výzkumu.
Janeček doplnil, že pro potřeby hodnocení ekonomického zdraví uchazečů budou
osloveni ověření hodnotitelé, kteří toto posuzovali již v rámci 3. veřejné soutěže
programu ALFA. Knorr doplnil, že zároveň budou ekonomické hodnocení provádět
i dva zástupci KaTA se znalostí v ekonomické oblasti.
7. Prověření možnosti nevrácení podpory v případě chybných informací a zohlednění
v dalších letech řešení
Předsednictvo se zabývalo stanoviskem právníka KaTA k posouzení problematiky
velikosti podniku uváděné v projektech TA ČR a s tím související vrácení či
nevrácení podpory.
Předsednictvo rozhodlo, že v případě projektu TE01020028 nebude TA ČR
požadovat vrácení podpory. KaTA připraví přepočet finančních prostředků projektu
na základě podané žádosti a navrhne Dodatek pro příjemce projektu (1).
O1: KaTA
T: 23. 5. 2013
Předsednictvo se dohodlo, že tato problematika bude posuzována u každé žádosti
individuálně. Zároveň bylo dohodnuto, že v příštích soutěžích bude explicitně
zafixována roční míra podpory na projekt – zajistí KaTA (2).
O2: KaTA
T: dle potřeby
8. Revize výzkumné potřeby MPO – GEM
Předsednictvo pověřilo KaTA, aby připravila dopis pro MPO se žádostí o
dopracování výzkumné potřeby s názvem „Efektivní podpora podnikatelských aktivit
v ČR“ (1).
O1: KaTA
T: 22. 5. 2013
Předsednictvo v rámci projednávání výzkumných potřeb pověřilo KaTA, aby
připravila zadání pro výzkumnou potřebu TA ČR týkající se hodnocení duplicit ve
VaV (2).
O2: KaTA
T: 21. 5. 2013
9. Příprava nových programů TA ČR
Knorr informoval přTA o schůzce v rámci KaTA k přípravě nových programů TA ČR,
které zahrnují programy ALFA 4. veřejnou soutěž, GAMA, DELTA a EPSILON.
Předsednictvo se seznámilo s postupem v přípravě realizace těchto programů
a souhlasí s navrhovanými postupy.
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Předsednictvo pověřilo KaTA, aby v případě schválení a realizace programů GAMA
a DELTA, uspořádala výběrové řízení s cílem zabezpečit jednoho zaměstnance na
každý program.
O: KaTA
T: dle potřeby
10. Program společného zasedání přTA, VR a KR
Předsednictvo diskutovalo návrh a doplnění programu společného zasedání přTA,
VR a KR, které se uskuteční ve dnech 6.–7. 6. 2013. Předsednictvo se dohodlo, že
toto zasedání se uskuteční v Jihlavě.
Program společného zasedání byl doplněn a schválen a za příslušné body připraví
pověření zaměstnanci KaTA ve spolupráci s členy přTA materiály k jednání.
O: KaTA + přTA
T: 24. 5. 2013
11. Informace o průběhu hodnocení oponenty a zpravodaji v programu OMEGA 2.
veřejná soutěž
Janeček představil přTA vyhodnocení velkého bodového rozdílu v hodnocení
oponentů a zpravodajů v rámci 2. veřejné soutěže programu OMEGA,
zpracovaných KaTA dle požadavku přTA ze 153. zasedání.
Předsednictvo rozhodlo, že projektům, které vykazují nesoulad hodnocení na úrovni
oponentů a zpravodajů, bude věnována na zasedání EHK zvýšená pozornost
a řádně u nich bude zdůvodněno rozhodnutí EHK.
KaTA připraví pro EHK rozčlenění projektů do 3 skupin – kladné, záporné a rozdílné
hodnocení projektů; projekty z poslední zmíněné skupiny budou projednány zvláště
pečlivě.
O: KaTA
T: 20. 5. 2013
12. Informace ze zasedání TAFTIE EWG
Knorr podal informaci z jednání Executive working Group TAFTIE, jehož se
zúčastnil společně s Matolínem ve dnech 13. – 14. 5. 2013 v Grazu.
Předsednictvo vzalo informace na vědomí.
13. Informace z konference Preparing for Horizon 2020
Knorr podal krátkou informaci z konference Preparing for Horizon 2020, jíž se
zúčastnil společně s Matolínem dne 15. 5. 2013 v Grazu.
Předsednictvo vzalo informace na vědomí.
14. Informace z jednání s ÚPV dne 13. 5. 2013
Předsednictvo se seznámilo se zápisem z jednání s ÚPV dne 13. 5. 2013 a pověřilo
KaTA splněním úkolů vyplývajících ze závěrů jednání.
15. Informace ze setkání Rady programů CK a OMEGA
Bunček informoval o setkání RP OMEGA, které se uskutečnilo dne 13. 5. 2013.
Setkání se účastnili 4 členové RP z toho 3 nově jmenovaní.
Na setkání byly projednány aktuální informace o programu OMEGA 2. veřejná
soutěž, o jejím dosavadním průběhu, o činnosti RP a postupy při hodnocení návrhů
projektů. Zároveň byli členové seznámeni s potřebnými dokumenty. Členové RP
potvrdili účast na zasedání, které se uskuteční ve dnech 5.–6. 6. 2013. V tomto
termínu z potvrzené účasti by měla být RP usnášeníschopná.
Dále informoval o setkání RP CK, jež se uskutečnilo dne 14. 5. 2013 a zúčastnilo se
jej 9 členů RP.
Na setkání byly projednány aktuální informace o programu Centra kompetence
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2. veřejná soutěž, zejména pak změny v programu a hodnoticím procesu. Členové
RP se domluvili na termínu další informační schůzky v termínu 3. 9. 2013. Zasedání
k hodnocení návrhů projektů se bude konat v první polovině října.
Předsednictvo vzalo informace na vědomí.
16. Informace z jednání s MPO k vypořádání připomínek programu GAMA
Komárek podal krátkou informaci z jednání se zástupci MPO k vypořádání
připomínek programu GAMA, které se uskutečnilo dne 14. 5. 2013.
Komárek uvedl, že veškeré připomínky ze strany MPO byly vypořádány.
Dne 21. 5. 2013 se uskuteční vypořádání zásadních připomínek MŠMT k programu
GAMA
Předsednictvo vzalo podané informace na vědomí.
17. Průběžná informace o programech TA ČR
Předsednictvo vzalo na vědomí informace o programech TA ČR.
18. Průběžná informace o stavu kontrol
Předsednictvo bere na vědomí předloženou informaci o stavu kontrol a žádá
Oddělení auditu a kontroly (OAK) o zpracování rozboru o prováděných kontrolách
(od počátečního podnětu až po výsledky a opatření vyplývající z kontrol). Zároveň
předloží OAK soupis projektů, kde kontroly probíhají na základě stanovených
kritérií.
O: KaTA
KT: 21. 5. 2013
19. Průběžná informace o rozpočtu TA ČR
Předsednictvo vzalo informaci na vědomí.
20. Informace vypracované KaTA ke státnímu rozpočtu ČR
Předsednictvo se seznámilo se zpracovanými podklady ke státnímu rozpočtu ČR
vypracované na základě pověření přTA ze 153. zasedání.
21. Harmonogram PR aktivit
Předsednictvo vzalo na vědomí harmonogram PR aktivit a dohodlo se, že dne
22. 5. 2013 se konference Czech-Izraeli Workshop zúčastní Bízková (úvod)
a Komárek (kulatý stůl).
22. Zpráva o stavu čerpání prostředků EU a Neformálním dialogu s EK pro 2014–2020
Předsednictvo vzalo na vědomí zprávu o stavu čerpání prostředků z EU
a Neformálním dialogu s EK pro 2014–2020 – materiály pro informaci vlády.
23. Zápis z jednání se zástupci ÚOHS k přípravě semináře „veřejná podpora“
Předsednictvo se seznámilo se zápisem z jednání se zástupci ÚOHS k přípravě
semináře „veřejná podpora“, kterého se zúčastnil Bunček dne 10. 5. 2013 v Brně.
24. Pozvánka do ÚJV Řež
Předsednictvo pověřilo zástupce Oddělení rozvojových aktivit účastí na setkání
s ředitelem znalostního společenství InnoEnergy dne 22. 5. 2013.
Další zasedání:

datum: 23. 5. 2013 v 9:00 h
místo: Kancelář TA ČR, Evropská 2589/33b, PRAHA 6, 160 00
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Přílohy:

Prezenční listina ze 154. zasedání předsednictva TA ČR
Program 154. zasedání přTA
Přehled úkolů ze 154. zasedání přTA

Zapsal:

Rottová

Kontroloval:

Bízková
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