Zápis z 16. zasedání předsednictva Technologické agentury ČR (TA ČR)
Místo jednání: Kancelář TA ČR, Ruská 85, Praha 10
Datum:
4.3.2010, 14.00 hod.
členové předsednictva: Klusáček, Janeček, Bunček, Kebo, Pospíšil
Přítomni:
tajemnice předsednictva: Bartošová
hosté: Hladík, Chroustová, Příhodová
___________________________________________________________________________
1. K zápisu z 15. zasedání PřTA ČR ze dne 26.2. nebyly vzneseny připomínky. Bylo
konstatováno, že úkoly z něho vyplývající byly splněny nebo jejich plnění probíhá.
2. Program ALFA – hodnotící kritéria, zadávací dokumentace a IS
- Bylo dohodnuto, že část IS týkající se způsobu rozpisu nákladů bude ještě
konzultována s MPO (Ing. Faltus) a s MŠMT (Ing. Říhová).
- Bylo potvrzeno, že součástí smlouvy s příjemcem nebude rozpočet.
- Na základě připomínek Keba bylo provedeno několik změn v kriteriích pro
výběr projektů.
- KaTA připraví dopis pro RVVI se žádostí, aby TA ČR měla možnost sdílet
registr příjemců veřejné podpory a měla tak povědomí o neúspěšných
projektech.
O: ředitel KaTa
- Bunček požádal o zaslání připomínek k zásadám smlouvy o spolupráci, která
bude součástí zadávací dokumentace.
O: členové PřTA ČR
T: 10.3.
3. Program ALFA – složení Rady programu
Předsednictvo projednalo podmínky složení Rady programu ALFA, bylo rozhodnuto,
že tato záležitost bude dále konzultována s předsednictvem RVVI.
T: 4.3.
O: Klusáček
4. Program ALFA – příprava tiskové konference a informačních seminářů
- Bylo dohodnuto, že moderátorem tiskové konference bude ředitel KaTA,
v případě nepřítomnosti předsedy TA ČR bude agenturu zastupovat
místopředseda. Za MPO je prozatím dohodnuta účast NM Geusse, za MŽP
ředitele Šremera, zástupce z MD zajistí Pospíšil. Jednání s představiteli resortů
bude nadále vést Příhodová. Pro každého resortního zástupce je počítáno
s úvodním slovem max. do 5 min, ve kterém by měla být zmíněna spolupráce
s TA ČR a témata, která příslušný resort pokrývá. Teze pro zástupce resortů
rozešle Příhodová k připomínkám členům PřTA ČR.
O: Příhodová
- Janeček požádal, aby na seznam pozvaných novinářů byl přidán p. Baltus
z Technického týdeníku.
- KaTA připraví krátkou informaci o zřízení webových stránek TA ČR, členové
PřTA ČR následně požádají instituce, u kterých to považují za vhodné, aby
tuto informaci umístily na svůj web (MŠMT, Rada VŠ, CzechInvest…).
O: ředitel KaTA, členové PřTA ČR
- Předsednictvo se dohodlo na termínech a místech konání jednotlivých
informačních seminářů: 30.3. Praha, 2.4. Plzeň, 8.4. Ostrava (logistika bude
zajištěna Kebem), 13.4. Pardubice, 22.4. Brno. Kapacita pro Prahu a Brno –

-

max. 100 účastníků, ostatní města – max. 80 účastníků. Každého semináře se
budou účastnit minimálně dva členové předsednictva. V Ostravě a Brně se po
skončení semináře zároveň uskuteční výjezdní zasedání PřTA ČR. Kebo
požádal, aby do obsahového zaměření informačních seminářů bylo přidáno
představení IS.
Klusáček doporučil, aby byly Ilievem připraveny obecné zásady komunikace
s médii a elektronicky rozeslány členům PřTA ČR.
Bylo dohodnuto, že konzultační firmy, které budou požadovat informace o
programu ALFA, budou odkazovány na informační semináře.

5. Program ALFA – připomínky MŽP
Předsednictvo projednalo požadavek MŽP na doplnění výsledku typu L –
specializované mapy do programu ALFA. Konstatovalo, že v programu byly podle
nové Metodiky hodnocení výsledků VaV použity výsledky typu N, v názvu tohoto
výsledku přitom není slovo mapy explicitně uvedeno. Je nicméně obsaženo v textu
programu ALFA, výsledky typu mapy budou tedy uznávány jako výsledky projektů
tohoto programu. Záležitost byla konzultována se sekretariátem RVVI, na základě této
konzultace předsednictvo konstatovalo, že nejsou k dispozici žádné oficiální podklady,
které by umožňovaly provést změnu vládou schváleného textu programu ALFA.
Klusáček bude v tomto smyslu elektronicky informovat NM Bízkovou.
O: Klusáček
T: 5.3.
6. Činnost pracovních skupin programů OMEGA a BETA
Janeček uvedl, že budou sestaveny pracovní skupiny ze zástupců resortů pro oba
programy a požádal členy předsednictva o zaslání případných připomínek k výběru
resortů do 8.3. Uvedl dále, že pro resorty, na kterých se předsednictvo shodne, bude
připraven dopis se žádostí o jmenování zástupce do pracovní skupiny.
O: členové PřTA ČR
T: 8.3.
7. Předsednictvo vzalo na vědomí dopis Mgr. Linkové ze Sociologického ústavu AV ČR
týkající se jejího názoru na řešení diskriminace na základě pohlaví a rodinného stavu
v systému udělování grantů GA ČR.
8. Aktuality z činnosti Kanceláře TA ČR
- Hladík informoval o velké odezvě na otevření webových stránek TA ČR.
- Hladík požádal členy předsednictva, aby ho informovali, pokud si sjednají
vystoupení za TA ČR.
- Hladík informoval o pozvánce na česko-švédské technologické dny,
předsednictvo se shodlo, že přednostní je navazování přímých kontaktů se
zahraničními technologickými agenturami, Hladík v tomto smyslu odpoví.
- Hladík uvedl, že byla přijata nová pracovnice na PR, Mgr. Eva Procházková, a
asistentka, Bc. Jana Kadlecová, DiS.
- Hladík informoval, že byla dojednána možnost pronájmu dalších pěti kanceláří
ve stávající budově. Toto řešení by překlenulo momentální potřeby KaTA, ale
není řešením perspektivním – kanceláře jsou v různých částech budovy, což
omezí plynulou komunikaci mezi pracovníky KaTA. Klusáček zdůraznil, že
prioritou v otázce perspektivy sídla TA ČR zůstává budova, o kterou byl ve
společném postupu s GA ČR požádán Úřad vlády ČR. Bylo konstatováno, že
na dopis s touto žádostí nebyla prozatím ze strany ÚV zaznamenána žádná
odezva. Dalším možným řešením je pronájem vhodných prostor na vhodné

adrese – toto bude řešeno až po vyjasnění stanoviska ÚV. Klusáček bude
v součinnosti s předsedou GA ČR kontaktovat znovu ÚV.
O: předseda
T: 26.3.2010

Zapsala: Bartošová
Zkontroloval: Klusáček

