ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 133

Datum: 13. 12. 2012 ve 13:00 hod.

Od - do: 13:00 – 18:30

Místo: Kancelář TA ČR, Evropská 33b, Praha 6
Přítomni: Bízková, Bunček, Kebo, Komárek, Knorr, Rottová, Šulcová M., Bubeníková,
Kopalová, Kobert (bod 1), Vilém (bod 2)
Omluveni: Janeček
Jednání řídil: Bízková
1. ALFA - TA03011469 opětovné projednání vrácení do soutěže
Předsednictvo potvrzuje vyloučení projektu TA03011469 dle předchozího
rozhodnutí o vyloučení uchazeče z formálních důvodů, a to na základě právního
stanoviska AK, které bylo připraveno k vyjasnění této záležitosti.
Kobert připraví návrh dopisu pro vyloučeného uchazeče.
O: KaTA
T: 18. 12. 2012
2. ALFA – schvalování projektů 3. veřejné soutěže programu
Předsednictvo projednávalo a schválilo výsledné pořadí projektů 3. veřejné soutěže
programu ALFA.
Výsledky ALFA 3 budou zveřejněny na webových stránkách TA ČR dne
14. 12. 2012 (1). Zároveň KaTA připraví tiskovou zprávu (2).
O1: KaTA
T: 14. 12. 2012
O2: KaTA
T: 14. 12. 2012
Předsednictvo pověřilo KaTA organizací semináře k programu ALFA společně
s ÚOHS – hlavní témata semináře: právní ochrana (smlouva o spolupráci);
komercializace výzkumu; ochrana práv duševního vlastnictví; veřejná a neveřejná
podpora (provádění kontrol TA ČR, zda náklady nejsou vykazovány ve více
projektech, které mají příjemci v TA ČR).
O3: KaTA
KT: 4. 1. 2013
Předsednictvo dále rozhodlo, že bude osloveno MPO s žádostí, aby společně
s TA ČR provádělo kontroly projektů, které se zdají být shodné s projekty podanými
do soutěží TA ČR a MPO (4).
O4: KaTA
KT: 3. 1. 2013
KaTA dále připraví analýzu projektů ze soutěží programů TA ČR (5).
O5: KaTA
KT: 8. 1. 2013
Zároveň přTA žádá KaTA, aby naplánovala u 5 největších příjemců podpory
komplexní kontrolu všech podpořených projektů v rámci TA ČR.
3. DELTA - doporučení VR k programu
Předsednictvo v návaznosti na doporučení VR u vyjádření vůle ke spolupráci
v rámci programu DELTA rozhodlo, že do textu programu bude uvedeno pouze
vyjádření zájmu či vůle ke spolupráci.
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4. BETA - rozhodnutí o výběru nabídek veřejných zakázek MŽP a MZV
Předsednictvo schválilo:
• uchazeče Multikulturní centrum Praha, občanské sdružení, jehož nabídka
byla hodnotící komisí vybrána jako vhodná k veřejné zakázce
TB010MZV039 - Obchod s lidmi za účelem pracovního vykořisťování a
nucené práce v ČR se zvláštním zřetelem na státní příslušníky Bulharska a
Rumunska.
• uchazeče Sdružení VRV + SHDP zastoupené společností Vodohospodářský
rozvoj a výstavba, a.s., jehož nabídka byla hodnotící komisí vybrána jako
nejvhodnější k veřejné zakázce TB010MZP066 - Analýza efektivního využití
MVE z hlediska přírodního potenciálu vodních toků jako energetického
zdroje
• uchazeče Česká zemědělská univerzita v Praze, jehož nabídka byla
hodnotící komisí vybrána jako nejvhodnější k veřejné zakázce
TB010MZP050 - Odvození a praktická aplikace metodiky ke zjišťování
ekonomické
efektivity
nepasečných
přírodě
bližších
způsobů
obhospodařování lesů v porovnání s hospodařením pasečným.
5. Smlouva na vytvoření analýzy VaVaI
Bízková uvedla, že je připravena smlouva o dílo na vytvoření analýzy výzkumu
vývoje a inovací. Smlouva bude uzavřena na celý příští rok, tedy 2013.
6. Informace o tiskové zprávě pro přTA k harmonogramu výzev v roce 2013
Předsednictvo bere na vědomí informaci o přípravě tiskové zprávy k harmonogramu
výzev 2. veřejné soutěže programů OMEGA a CK v roce 2013.
7. Usnesení 118. zasedání Pléna ČKR
Předsednictvo bere na vědomí usnesení ze 118. zasedání Pléna ČKR ze dne
6. 12. 2012.
8. Různé
Bízková informovala o stavu programů TA ČR, a to o programu CK, bude
projednáván RVVI, jejíž připomínky se nyní vypořádávají. Program GAMA – v RVVI
čeká na stanovení zpravodaje.
Komárek krátce hovořil o účasti na Výroční konferenci OP VaVpI, která se
uskutečnila dne 12. 12. 2012.
Bunček informoval přTA o jednání členů RP CK, které se konalo 13. 12. 2012, na
němž byla projednána finanční podpora výzev a systém hodnocení orgánů CK. RP
CK zašle přTA oficiální podnět k projednání.
V rámci tohoto bodu byla KaTA pověřena přípravou tiskové zprávy (v horizontu
3 týdnů) o stavu programu CK s tím, že ve zprávě bude vysvětlena nerovnoměrnost
rozdělení finančních prostředků mezi 1 a 2 soutěží.
O: KaTA
KT: 3. 1. 2013

Další zasedání:

datum: 20. 12. 2012 v 10:00 hod.
místo: Kancelář TA ČR, Evropská 2589/33b, PRAHA 6, 160 00

Přílohy:

Prezenční listina ze 133. zasedání předsednictva TA ČR
Program 133. zasedání přTA
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Přehled úkolů ze 133. zasedání přTA
Zapsal:

Rottová

Kontroloval:

Bízková
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