Zápis z 12. zasedání Kontrolní rady Technologické agentury ČR (KR TAČR)
Místo jednání:
Datum:
Hodina:
Přítomní:

Omluveni:

Kancelář TA ČR, Evropská 33b, Praha
30. března 2012
10:00 h
členové KR: Štěpánek, Václavek, Vavřín, Novák, Psutka,
člen PřTA: předsedkyně Bízková
tajemník KR: Zlámal
Holl, Musílek, Zábský, Šedivý

Program:
1. Zápis z 11. zasedání KR a zkrácený zápis ke zveřejnění na www stránkách TA ČR,
2. 21. schůze výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu - projednání závěrečné
zprávy KR,
3. Systém hlasování per rollam - návrh pracovní skupiny,
4. Náměty KR ke zkvalitnění hodnocení a ZD - podklady pro jednání VR,
5. Průběh řešení stížností k projektům v programu CK č. j. TACR/2660/2011 a TACR/2686/2011,
6. Stížnost k projektu CK č. j. TACR/956/2012,
7. Stížnosti na postup poskytovatele - Alfa 2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

č. j. TACR/2136/2012,
č. j. TACR/2428/2012,
č. j. TACR/2638/2012,
č. j. TACR/1764/2012,
č. j. TACR/2339/2012,
č. j. TACR/2236/2012,
č. j. TACR/2237/2012,
č. j. TACR/2560/2012,
č. j. TACR/2210/2012,
č. j. TACR/1957/2012, TACR/1938/2012,
č. j. TACR/1959/2012, TACR/1946/2012,
č. j. TACR/1956/2012, TACR/1947/2012,
č. j. TACR/1763/2012,
č. j. TACR/1954/2012, TACR/1942/2012,
č. j. TACR/2115/2012, TACR/2209/2012, TACR/2234/2012,
č. j. TACR/2319/2012,
č. j. TACR/2275/2012,
č. j. TACR/1953/2012, TACR/1945/2012,
č. j. TACR/1952/2012, TACR/1943/2012,
č. j. TACR/1958/2012, TACR/1939/2012,

8. Opakovaná stížnost k projektu v projektu Omega č. j. TACR/2808/2012
9. Různé
•

Dopis pro RVVI
1

KR projednala:
1. Zápis z 11. zasedání KR a zkrácený zápis ke zveřejnění na www stránkách TA ČR,
2. 21. schůze výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu - projednání závěrečné
zprávy KR,
3. Systém hlasování per rollam - návrh pracovní skupiny,
4. Průběh řešení stížností k projektům v programu CK č. j. TACR/2660/2011 a TACR/2686/2011,
5. Stížnost k projektu CK č. j. TACR/956/2012,
6. Stížnosti na postup poskytovatele - Alfa 2
• č. j. TACR/2136/2012,
• č. j. TACR/2428/2012,
• č. j. TACR/2638/2012,
• č. j. TACR/1764/2012,
• č. j. TACR/2339/2012,
• č. j. TACR/2236/2012,
• č. j. TACR/2237/2012,
• č. j. TACR/2560/2012,
• č. j. TACR/2210/2012,
• č. j. TACR/1957/2012, TACR/1938/2012,
• č. j. TACR/1959/2012, TACR/1946/2012,
• č. j. TACR/1956/2012, TACR/1947/2012,
• č. j. TACR/1763/2012,
• č. j. TACR/1954/2012, TACR/1942/2012,
• č. j. TACR/2115/2012, TACR/2209/2012, TACR/2234/2012,
• č. j. TACR/2319/2012,
• č. j. TACR/2275/2012,
• č. j. TACR/1953/2012, TACR/1945/2012,
• č. j. TACR/1952/2012, TACR/1943/2012,
• č. j. TACR/1958/2012, TACR/1939/2012,
7. Opakovaná stížnost k projektu v projektu Omega č. j. TACR/2808/2012
8. Různé
•

Dopis pro RVVI

•

Setkání s předsedkyní PřTA ČR Rut Bízkovou

KR schvaluje:
1. Pracovní skupinu ve složení Novák, Vavřín, Psutka. Cílem pracovní skupiny je připravit
dokument s cílem zkvalitnit hodnotící proces a zadávací dokumentaci programů TA ČR.

2

Doporučení a stanoviska KR:
1. Posudky oponentů v programu Centra Kompetence
Stanovisko KR: KR požaduje seznam oponentů (čísla oponentů) se seznamem oponovaných
projektů za každého oponenta v 1. kole a ve 2. kole programu CK rozdělený na zahraniční a
tuzemské oponenty. KR dále žádá o seznam oborů a čísla oponentů v daném oboru.
Požadovaná data budou umístěna do tabulky s dělením: číslo oponenta|číslo oboru|počet
posudků v tomto oboru|zahraniční/tuzemský oponent
Doporučení KR: Vyjádření RP by měla obsahovat i vyjádření k posudkům oponentů.
2. Stanovisko kanceláře a podklady pro jednání KR
Doporučení KR: Ve stanovisku kanceláře bude vyjádření všech stupňů, které prováděly
hodnocení, tedy např. v případě programu Alfa 2 RPP, RP a PřTA (obecně)

Úkoly:
12.1 Připravit dokument ke zkvalitnění zadávací dokumentace a hodnotícího procesu.
Z: Novák, Vavřín, Psutka
T: 27. 4. 2012

Zapsal: Zlámal
Verifikoval: Štěpánek
Schváleno v souladu s JŘ KR TA dne 27. 4. 2012
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