ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 146

Datum: 21. 3. 2013

Od–do: 10:00–12:00 h

Místo: Kancelář TA ČR, Evropská 33b, Praha 6
Přítomni: Janeček, Bunček, Kebo, Rottová, Knorr, Chudlarská (body 2 a 3), Kobert (body 2
a 3), Šulcová Z. (bod 7), Novotná (bod 5), Kohlíčková (bod 6), Slavíková (body 10
a 16)
Omluveni: Bízková, Komárek
Jednání řídil: Janeček
1. Kontrola zápisu a úkolů ze 145. zasedání přTA
K zápisu ze 145. zasedání přTA ze dne 14. 3. 2013 nebyly vzneseny připomínky
a zápis byl schválen. Úkoly vyplývající z tohoto zápisu jsou plněny nebo jejich plnění
probíhá.
2. CK – zadávací dokumentace
Chudlarská předložila předsednictvu upravenou zadávací dokumentaci pro
2. veřejnou soutěž programu CK. Kebo prezentoval návrhy na úpravy v ZD.
Předsednictvo po diskusi a drobných úpravách schválilo zadávací dokumentaci
včetně vzoru smlouvy.
3. Směrnice pro hodnocení návrhů projektů předložených v programu CK
Předsednictvo schválilo Směrnici pro hodnocení návrhů projektů předložených
v programu CK.
4. INKA – schválení dalšího postupu
Předsednictvo projedná tento bod na svém 147. zasedání.
5. GAMA – návrh vypořádání připomínek k programu
Novotná předložila přTA návrh vypořádání připomínek k programu GAMA. Tyto
návrhy vypořádání byly konzultovány s předsednictvem a byly schváleny drobné
změny návrhu vypořádání.
KaTA po zapracování stanoviska AK Holec, Zuska a partneři zašle výsledný návrh
vypořádání a upravený program GAMA k vyjádření členům přTA a po jejich
schválení předá vypořádání připomínek k programu GAMA zúčastněným resortům.
O: KaTA
T: 27. 3. 2013
6. OMEGA – výsledky formální kontroly za 2. veřejnou soutěž
Předsednictvo schválilo výsledky formální kontroly za 2. veřejnou soutěž programu
OMEGA předložené Komisí pro přijímání návrhů projektů.
Předsednictvo ukládá KaTA zveřejnit schválené výsledky na webových stránkách
TA ČR.
O: KaTA
T: 22. 3. 2013
7. Změna hlavního řešitele projektu TA02010141
Předsednictvo schválilo změnu hlavního řešitele projektu TA02010141 dle
doporučení KaTA.
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8. Mimořádná výzkumná potřeba GEM 2013–2014
KaTA předložila přTA k rozhodnutí návrh zařazení mimořádné výzkumné potřeby
MPO s názvem GEM (Global Entrepreneurship Monitor) ČR 2013–2014 do
programu BETA.
Předsednictvo konstatovalo, že předkladatelem výzkumné potřeby je MPO.
Předsednictvo ukládá KaTA, aby nechala vypracovat expertní posudek a předložila
návrh nejprve na jednání RP a poté přTA.
O: KaTA
T: 31. 3. 2013
9. Seminář na téma veřejná podpora s DG Competition
KaTA předložila přTA k rozhodnutí organizaci semináře na téma veřejná podpora ve
VaV.
Záměrem semináře je pozvat jednoho z členů Evropské komise (DG Competition),
jako přednášející osobu, která se vyjádří k současnému nastavení rámce veřejné
podpory a zároveň představí i změny, které budou promítnuty do nově
předloženého Rámce. Účast na takovém semináři byla předběžně projednávána
během neformálního jednání TA ČR s DG Competition v lednu 2013.
Seminář je zamýšlen ve spolupráci s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže,
který by měl po dohodě s jeho vedením participovat na organizaci.
Předpokládaným termínem konání je polovina května (14.–16. 5. 2013) v prostorách
KaTA.
Předsednictvo souhlasí s konáním semináře na téma veřejná podpora ve VaV
a pověřuje KaTA jeho realizací.
O: KaTA
KT: 11. 4. 2013
10. Podpora při propagaci veletrhu INVENTO 2013
KaTA informovala, že ÚPV požádal TA ČR o podporu při propagaci 1. ročníku
veletrhu INVENTO 2013, který se bude konat ve dnech 6.–8. 6. 2013
v Průmyslovém paláci na Výstavišti v Praze.
Předsednictvo rozhodlo o udělení záštity zmíněnému veletrhu a souhlasí s účastí
zástupce TA ČR v podobě záštity a účasti na semináři – KaTA připraví záštitu (1).
Předsednictvo požádalo KaTA předat ÚPV žádost, aby jako jedno z témat
zmíněného semináře bylo zahrnuto schválení komunitárního patentu EP (2).
Zástupce, který bude TA ČR na veletrhu prezentovat, určí přTA na svém dalším
zasedání.
O1: KaTA
T: 25. 3. 2013
O2: KaTA
T: 25. 3. 2013
11. Protokol z hlasování přTA per rollam k zápisům ze 143. a 144. přTA
Usnesení přTA k hlasování per rollam týkající se zápisů ze 143. a 144. zasedání
přTA bylo schváleno. Protokol z hlasování per rollam je přílohou tohoto zápisu.
12. Hodnocení oponentů ALFA 3 – doplnění žadatelů a zpravodajů
Předsednictvo se dohodlo na předložení doplněné informace VR.
O: KaTA
T: 29. 3. 2013
13. Informace o stavu oponentů v databázi TA ČR pro 2. VS CK z hlediska oborů
Předsednictvo vzalo na vědomí informace o stavu oponentů v databázi TA ČR pro
2. veřejnou soutěž programu CK z hlediska oborů.
Předsednictvo v souvislosti s databází oponentů TA ČR uložilo KaTA zlepšit systém
registrace oponentů a i výstupy z e-learningového kurzu.
O: KaTA
KT: 30. 4. 2013
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14. Informace o přípravě návštěvy z Cambridge – změna termínu
Kebo podal informaci o stavu projektu a přípravě návštěvy z Cambridge University
v rámci projektu TA ČR. Pro studenty připravuje KaTA materiály. Kebo uvedl, že se
návštěva uskuteční ve dnech 18. a 19. 4. 2013 a že bude po oba dny k dispozici v
KaTA k podpoře aktivit projektu.
Předsednictvo vzalo informace na vědomí a pověřilo KaTA, aby aktuální informace
předala VR a KR s žádostí o účast zástupců z jejich řad při pohovorech v rámci
návštěvy studentů z CU.
O: KaTA
T: 25. 3. 2013
15. Účast na akcích – pozvánky
Předsednictvo se zabývalo účastí zástupců TA ČR na několika konferencích.
16. Nominace z MPO do projektu mapování inovačního potenciálu ČR
Předsednictvo vzalo na vědomí nominaci Ing. Marcely Příhodové z MPO (jako
náhradník Mgr. Robert Wenzel) do výběrové komise projektu mapování inovačního
potenciálu ČR. Na doporučení MPO osloví TA ČR p. Philipa Ternouthe z Velké
Británie za účelem účasti zahraničních expertů ve výběrové komisi tohoto projektu.
O: KaTA
T: 31. 3. 2013
17. Informace ze služebních cest – Brusel, Helsinky
Bunček podal krátkou informaci ze služebních cest do Helsinek a Bruselu ve dnech
23. 1. 2013 – Setkání se zástupci Stálého zastoupení ČR při EU a Evropské komise
a z cesty do Helsinek 5.–7. 3. 2013 – Workshop Technology Access Programme
(TEKES).
Předsednictvo bere informace na vědomí.
18. Informace z Akademického sněmu AV ČR
Janeček informoval o XLII. zasedání Akademického sněmu AV ČR, kterého se dne
19. 3. 2013 zúčastnil společně s Bízkovou.
Předsednictvo požádalo KaTA, aby získala projevy předsedy AV ČR Drahoše
a prof. Haňky z RVVI.
O: KaTA
T: 29. 3. 2013
19. Různé
Kebo informoval přTA o účasti a prezentaci TA ČR na výstavě AMPER a odborném
semináři pořádaném časopisem Automa dne 20. 3. 2013.
Kebo uvedl, že časopis Automa by chtěl prezentaci TA ČR vystavit na svých
webových stránkách. Předsednictvo s tím vyslovilo souhlas.
Knorr informoval o jednání k projektu společnosti Google „Vzdělávání pro ČR 2013“,
jež se uskutečnilo dne 21. 3. 2013. Další schůzka je plánována na konec května t. r.
Předsednictvo bere podané informace na vědomí.
Janeček informoval přTA o plánované schůzce s p. Krausem z Fraunhoferova
institutu, jež se uskuteční po zasedání předsednictva. O výsledcích jednání bude
Janeček informovat.
Další zasedání:

datum: 28. 3. 2013 v 12:00 h
místo: Kancelář TA ČR, Evropská 2589/33b, PRAHA 6, 160 00
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Přílohy:

Prezenční listina ze 146. zasedání předsednictva TA ČR
Program 146. zasedání přTA
Přehled úkolů ze 146. zasedání přTA
Protokol z hlasování per rollam – 21. 3. 2013

Zapsal:

Rottová

Kontroloval:

Janeček
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