Zápis z 15. zasedání předsednictva Technologické agentury ČR (TA ČR)
Místo jednání: Kancelář TA ČR, Ruská 85, Praha 10
Datum:
26.2.2010, 13.00 hod.
Přítomni:
členové předsednictva: Klusáček, Janeček, Bunček, Kebo, Pospíšil
tajemnice předsednictva: Bartošová
hosté: Blažka, Hladík, Chroustová, Pazour, Příhodová
___________________________________________________________________________
1. K zápisu ze 14. zasedání PřTA ČR ze dne 11.2. nebyly vzneseny připomínky. Bylo
konstatováno, že úkoly z něho vyplývající byly splněny nebo jejich plnění probíhá.
Vzhledem ke skutečnosti, že webové stránky TA ČR již byly spuštěny, bylo
dohodnuto, že sRVVI zajistí umístění odkazu na tyto stránky na webu vyzkum.cz.
Ohledně možného získání databáze oponentů od MŠMT bylo konstatováno, že na
základě příslibu poskytnutí této databáze ředitelem Vitulou, byl již Kanceláří TA ČR
odeslán oficiální dopis se žádostí.
2. Bylo dohodnuto, že odpověď na dopis ČÚZK bude připraven Kanceláří TA ČR
(Příhodovou), a to podle návrhu, který byl Příhodovou zaslán členům předsednictva.
Dopis bude podepsán předsedou, příp. místopředsedou.
3. Program ALFA – příprava prováděcích dokumentů
- Předsednictvo se dohodlo, že konečná podoba prováděcích dokumentů
k programu ALFA bude konzultována externě, a sice se sekretariátem RVVI a
s MŠMT (sekce řízení Operačních programů).
- Připomínky k prováděcí dokumentaci programu ALFA zašlou členové PřTA
ČR elektronicky Chroustové.
O: členové PřTA ČR
T: 1.3.
4. Program ALFA – aktuální informace k informačnímu systému
Dodavatel IS Ing. Hálek prezentoval strukturu systému obsahující osm hlavních bodů
(formulářů). Jednotlivé body IS byly předsednictvem diskutovány, připomínky
předsednictva a jeho návrhy na úpravy budou zapracovány. Zároveň bylo stanoveno,
které z částí IS budou muset být vyplňovány všemi spolupříjemci. IS bude připraven
pro testování nejpozději do 10.3.2010.
O: Ing. Hálek
T: 10.3.
5. Program ALFA – návrh složení Rady programu
Předsednictvo diskutovalo složení Rady programu ALFA . Stanovisko ke složení RP
bude formulováno na příštím zasedání PřTA ČR, členové předsednictva vyjádří své
připomínky a návrhy s předstihem do 28.2.2010.
O: členové PřTA ČR
T: 28.2.
6. Program ALFA – příprava tiskové konference a informačních seminářů
Bylo dohodnuto, že tisková konference k vyhlášení programu ALFA se uskuteční 24.
března 2010, předpokládá se účast cca 10 zástupců tisku. Místo konání bude
upřesněno. TA ČR bude vzhledem k nepřítomnosti předsedy Klusáčka zastoupena
místopředsedou Janečkem a ředitelem KaTA Hladíkem, pozváni budou dále zástupci
resortů MPO, MD a MŽP. Po vyhlášení programu ALFA je plánováno pořádání

informačních seminářů, náměty a připomínky k seminářům zašlou členové PřTA ČR
Příhodové.
O: členové PřTA ČR
7. Činnost pracovních skupin programů OMEGA a BETA
Problematické otázky ohledně přípravy programů OMEGA a BETA bude zpravodaj
Janeček s ostatními členy předsednictva konzultovat elektronicky.
8. Termíny jednání PřTA ČR
Bylo dohodnuto, že zasedání předsednictva se budou nejméně do léta 2010 konat ve
čtvrtek od 14 hodin.
9. Různé
Předsednictvo schválilo účast Klusáčka na Česko-japonských technologických dnech
(organizátor CzechInvest) v Tokiu v květnu 2010.

Zapsala: Bartošová
Zkontroloval: Klusáček

