ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 136

Datum: 10. 1. 2013 v 15:00 hod.

Od – do: 15:00 – 18:00

Místo: Kancelář TA ČR, Evropská 33b, Praha 6
Přítomni: Bízková, Janeček, Bunček, Kebo, Komárek, Rottová, Knorr, Bubeníková (bod 2, 3,
6 a 19), Kohlíčková (bod 2, 3, 6 a 19), Šulcová Z. (bod 4), Lavičková (bod 5), Gulázsi (bod 5),
Kobert (bod 7), Slavíková (bod 8 a 21), Matolín (bod 9 a 10), Stehlíková (bod 11 a 17),
Perglová (bod 20)
Omluveni:
Jednání řídil: Janeček
1. Kontrola zápisu a úkolů ze 135. zasedání přTA
K zápisu ze 135. zasedání přTA ze dne 20. 12. 2012 byly zapracovány připomínky
a zápis byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto zápisu byly splněny nebo jejich plnění
probíhá.
2. OMEGA – aktualizace znění zadávací dokumentace pro 2. veřejnou soutěž
Kancelář předložila předsednictvu ke schválení aktualizaci znění zadávací
dokumentace 2. veřejné soutěže programu OMEGA a zároveň předložila i úpravu
titulní strany návrhu projektu v elektronické přihlášce pro podávání návrhů projektů
– doplnění znění čestného prohlášení uchazeče k souladu podaného návrhu projektu
se stanovenými specifickými cíli v programu OMEGA a také s Národními prioritami
orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.
Předsednictvo schválilo předložené úpravy.
3. CK - odměny hodnotících orgánů
Kancelář předložila přTA ke schválení doplnění tabulky pro odměny hodnotících
orgánů týkající se odměn pro zpravodaje v programu CK za běžící projekty na rok.
Předsednictvo návrh odměn pro zpravodaje programu CK schválilo.
4. CK – žádost o změnu zpravodaje
Předsednictvo se zabývalo žádostí zaslanou ČVUT o výměnu zpravodaje projektu
TE01020036. V žádosti je uvedeno, že se příjemce domnívá, že ze strany zpravodaje
došlo k neobjektivnímu posuzování projektu v průběhu jeho hodnocení. Příjemce
zároveň navrhuje nového zpravodaje k tomuto projektu.
Předsednictvo došlo k závěru, že žádost o výměnu zpravodaje projektu je
neopodstatněná. Tento projekt bude dále bedlivě sledován ze strany korektnosti
chování obou stran.
5. ALFA - rozhodnutí o postupu řešení oznámení změny velikosti podniku TA01010185
a TA01010796
Lavičková prezentovala předsednictvu oznámení od společnosti HVM Plasma
spol. s.r.o., že při podání návrhu projektu se chybně prohlásila ve dvou podpořených
projektech (TA01010185 a TA01010796) za střední podnik, ačkoliv je dle Nařízení
Komise (ES) č. 800/2008 podnikem velkým. Firma HVM Plasma působí ve
zmíněných projektech jako další účastník.
Předsednictvo v této věci rozhodlo následovně:
Poskytovatel upraví s ohledem na oznámenou skutečnost míru podpory na další roky,
tzn.:
1

dojde k úpravě míry podpory s ohledem na změnu velikosti podniku
(dle pravidel daných ve veřejné soutěži),
• dojde k úpravě míry podpory s ohledem na již vyplacenou částku, o kterou
bude dotace ponížena pro následující roky (na základě negociačních jednání
s příjemcem bude upřesněno, jakou formou budou částky zohledněny v
rozpočtu na následující roky).
Tyto změny budou upraveny dodatkem ke smlouvě o poskytnutí účelové podpory.
Rozpočet projektu a vyplývající činnosti a výstupy/výsledky projektu se nemění.
•

6. BETA – vyjádření RP k návrhu výzkumné potřeby TB020MZP044
Předsednictvo projednávalo vyjádření per rollam RP BETA k návrhu výzkumné
potřeby TB020MZP044 „Možnosti v oblasti čisté dopravy, zmapování jejich druhů
a doporučení pro aplikaci v České republice s ohledem na ekologičnost
a ekonomickou výnosnost“. RP se na doporučení výzkumné potřeby TB020MZP044
neshodla - 6 pro, 1 proti a 3 členové se hlasování zdrželi.
Předsednictvo rozhodlo, že doporučuje návrh výzkumné potřeby TB020MZP044
k zadání za předpokladu, že bude MŽP doloženo vyjádření podpory k zadání
výzkumné potřeby.
7. Směrnice ke schválení
Předsednictvo projednalo předložené směrnice:
• stanovující postup pro hlasování per rollam;
• pro přijímání návrhů projektů do veřejné soutěže;
• stanovující postupy pro změnová řízení;
• o opravných prostředcích;
• o účasti KR na hodnotících orgánech.
Předsednictvo všechny výše uvedené směrnice schválilo.
8. Záštita konference ČEEP
Slavíková informovala přTA o žádosti zástupce organizátora TOP EXPO o udělení
záštity nad dalším, již 11. ročníkem soutěže Český energetický a ekologický
projekt|Stavba|Inovace a společně s tím pořádaným 4. ročníkem mezinárodní
konference Trendy evropské energetiky.
Předsednictvo schválilo udělení záštity a KaTA připraví Záštitu pro konferenci ČEEP.
O: KaTA
T: 7. 2. 2013
9. Cena TA ČR
Matolín informoval přTA o stavu příprav vyhlášení Ceny TA ČR. Předsednictvo vzalo
informaci na vědomí.
10. Joint Programming konference
Matolín představil přTA konferenci věnovanou Joint Programming v rámci Irského
předsednictví Rady EU, která se uskuteční v termínu 27. 2. – 1. 3. 2013 v Dublinu.
Konference by se účastnila T. Perglová.
Předsednictvo s účastí Perglové na konferenci souhlasí.
11. Přijetí programu GAMA RVVI a zařazení na program 279. zasedání
Předsednictvo vzalo na vědomí dopis Úřadu vlády týkající se zařazení stanoviska
k programu GAMA na program 279. zasedání RVVI.
12. Spolupráce s EEIC
Předsednictvo bere na vědomí nabídku na spolupráci od Eaton European Innovation
Center.
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13. Informace o dlouhodobé spolupráci
Bízková předloží tuto informaci na některé z dalších zasedání přTA.
14. Informace ze schůzky s MPO ke služební cestě do Asie
Kebo podal krátkou informaci ze schůzky na MPO ke služební cestě do Asie.
Předsednictvo bere informaci na vědomí.
15. Informace z jednání s O. Fojtem z UK ambasády ohledně spolupráce s Technology
Strategy Board
Matolín společně s Kebem informovali přTA o jednání s O. Fojtem z UK ambasády
týkající se spolupráce s TSB. Kebo uvedl, že TSB by byla ochotna poskytnout TA ČR
hodnotitele pro program CK.
Předsednictvo bere informace na vědomí a rozhodlo o pozvání zástupce TSB do
TA ČR k prezentaci (seminář) a poté by se rozhodlo, zda bude následovat další
návštěva ze strany TA ČR v UK.
Matolín připraví dopis a seznam institucí k oslovení a předá jej na 137. přTA.
O: KaTA
T: 15. 1. 2013
16. Informace z organizační schůzky Inovačního fóra – MŽP, MPO, TA ČR
Stehlíková informovala přTA o stavu příprav Inovačního fóra, jehož hlavním
pořadatelem je Evropská komise. Za ČR je partnerem MŽP a spolupartnery MPO
a TA ČR - 23. - 24. 5. 2013; Seminář k eko-inovacím.
Stehlíková prezentovala navrhovaná témata semináře a také požadavky na TA ČR
při spolufinancování. Dále Stehlíková připomněla možnost prezentovat některé
projekty TA ČR a TA ČR samotnou dle struktury programu – je třeba určit
přednášejícího a vybrat projekty (1) - poslat výběr projektů pro informaci přTA.
Předsednictvo diskutovalo zapojení TA ČR na této akci a Bunček navrhl přidat do
návrhu témat i SBIR.
Předsednictvo pověřilo KaTA zaslat MŽP návrh na doplnění témat konference
a rozhodnutí přTA o spoluúčasti na konferenci (2).
O1: KaTA
KT: 28. 2. 2013
O2: KaTA
T: 21. 1. 2013
V rámci tohoto bodu byl projednán Seminář s centry transferu při VŠ ke zkušenostem
a problémům komercializace, který se uskuteční v TA ČR dne 29. 1. 2013
a Platforma - Centra transferu technologií, jež se uskuteční dne 23. 1. v Brně – místo
Komárka pojede Stehlíková.
17. CK – doplnění informací na webové stránky pro zahraniční hodnotitele
Předsednictvo bere na vědomí splnění úkolu KaTA - zveřejnění informací pro
zahraniční oponenty na webových stránkách TA ČR.
18. Aktuální seznam členů RP a RPP/EHK všech programů TA ČR
Předsednictvo bere na vědomí předložený aktuální seznam členů RP a RPP/EHK
všech programů TA ČR.
19. Přehled všech vnitřních projektů TA ČR
Předsednictvo se zabývalo přehledem vnitřních projektů TA ČR a stavem jednotlivých
projektů. Perglová byla pověřena uspořádat schůzku v následujícím týdnu k této
problematice (1) a na 137. přTA předložit přehled, ve kterém bude návrh jak projekty
zklastrovat a připsat k jednotlivým projektům odpovědnosti - vedoucí projektu (2).
O1: KaTA
T: 15. 1. 2013
O2: KaTA
T: 15. 1. 2013
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20. ALFA 3 – statistika a přehled
Předsednictvo bere na vědomí předloženou statistiku a přehled týkající se programu
ALFA 3. veřejné soutěže.
21. EIT Awareness Day
Předsednictvo bere na vědomí informaci o konání EIT Awareness Day. Informace o
této akci bude předána VR.
22. Různé
Bízková uvedla, že po schválení zprávy od KR TA ČR, by měl být TA ČR
prezentována ve školském výboru Senátu. KaTa zajistí prezentaci TA ČR ve Výboru
Senátu.
O: KaTA
T: 28. 2. 2013
Dne 25. 1. vystoupí na zasedání RVVI s prezentací dr. J. Lane. Přijede již 24. 1.
V rámci návštěvy dr. Lane by měl být 24. 1. připraven malý seminář a poté separátní
jednání s přTA.
Janeček podal krátkou informaci z jednání s delegací z nizozemského zastupitelství
– měli obecný zájem o TA ČR; TA ČR zůstane s nizozemskou ambasádou
v kontaktu.
Další zasedání:

datum: 17. 1. 2013 ve 14:00 hod.
místo: Kancelář TA ČR, Evropská 2589/33b, PRAHA 6, 160 00

Přílohy:

Prezenční listina ze 136. zasedání předsednictva TA ČR
Program 136. zasedání přTA
Přehled úkolů ze 136. zasedání přTA

Zapsal:

Rottová

Kontroloval:

Janeček
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