Zápis z 26. zasedání předsednictva Technologické agentury ČR (TA ČR)
Místo jednání: Kancelář TA ČR, Ruská 85, Praha 10
Datum:
13.5.2010, 14.00 hod.
členové předsednictva: Klusáček, Janeček, Bunček, Kebo, Pospíšil
Přítomni:
tajemnice předsednictva: Bartošová
hosté: Hladík, Chroustová, Pazour, Příhodová
___________________________________________________________________________
1. K zápisu z 25. zasedání PřTA ČR ze dne 6.5. nebyly vzneseny připomínky, úkoly
vyplývající ze zápisu byly splněny nebo jejich plnění probíhá.
2. Aktuální vývoj v přípravě programu BETA
Janeček informoval, že formulář, do kterého by měly resorty uvádět názvy
potenciálních VZ, byl již rozeslán, reagovalo zatím pouze MZV. Uvedl, že další
schůzka pracovní skupiny k přípravě programu BETA se uskuteční 31.5.
3. Aktuální vývoj v přípravě programu OMEGA
Pospíšil informoval, že se společně s Klusáčkem zúčastnil jednání s náměstkem
Osvaldem na MMR, na kterém informovali o programu OMEGA. Ze strany MMR
bylo mj. navrženo, aby v tomto programu byla stanovena maximální výše podpory
projektu.
4. ALFA – pokyny pro členy RP a RPP
- Předsednictvo diskutovalo způsob výběru oponentů. Bylo dohodnuto, že pokud
bude vylosováno dostatečné množství oponentů pro projekt (nejméně dva),
nebudou již dále kontrolováni (systém automaticky vylučuje oponenty
z pracoviště uchazeče). V případě, že se pro projekt nepodaří vylosovat
dostatek oponentů, připraví členové RPP (bez zpravodaje) návrh několika
možných osob, tento návrh bude předložen ke schválení členům RP, následně
budou dva oponenti vybráni počítačem.
- Členové RPP budou požádáni, aby sami sebe zařadili do (co nejvíce) dílčích
cílů podprogramu, na základě toho budou losováni zpravodajové pro jednotlivé
projekty. V odůvodněných případech (větší rozdíl než 20 bodů mezi
oponentními posudky) si zpravodaj může vyžádat třetí posudek, případně tento
posudek zpracovat sám.
- Předsednictvo diskutovalo formulář posudku zpravodaje a provedlo v něm
několik změn. Bylo řečeno, že zpravodaj bude komunikovat pouze s KaTA, a
nebudou mu tudíž známi oponenti, které bude posuzovat.
- Předsednictvo se dohodlo, že na webových stránkách TA ČR bude zveřejněn
počet přihlášených projektů do jednotlivých podprogramů, suma
požadovaných finanční prostředků a celkový objem finančních prostředků pro
každý podprogram. Zveřejněno bude též pořadí projektů v jednotlivých
podprogramech.
- Chroustová upraví „pokyny“ dle výše uvedeného a rozešle dokument
k připomínkám členům PřTA ČR.
O: členové PřTA ČR
5. ALFA – Rady podprogramů
Složení Rad podprogramů bude uveřejněno na webu TA ČR.

O: KaTA
6. ALFA – aktuální přehled počtu projektů a počtu oponentů
- Hladík informoval, že aktuálně je cca 1200 rozpracovaných projektů a cca
1500 založených, žádný projekt nebyl doposud odeslán. Uvedl, že na webové
stránky bude vloženo upozornění, aby projekty nebyly pokud možno
odesílány těsně před ukončením výzvy.
- Hladík předložil tabulku uvádějící počet oponentů přihlášených podle
jednotlivých oborů a informoval o počtu proškolených oponentů podle
jednotlivých podprogramů (RPP1 - 274, RPP2 – 155, RPP3 – 107). Kebo
upozornil, že je třeba, aby členové RPP, pokud jsou současně oponenty, byli
v databázi oponentů označeni a zabránilo se tak jejich zařazení do losování.
7. Členové PřTA ČR se předběžně dohodli, že pro danou výzvu bude stačit jedno
notářsky ověřené čestné prohlášení za univerzitu, u jednotlivých projektů pak již
postačí doložení prosté kopie dokumentu. Toto upozornění bude vloženo do přihlášky.
Řešitel projektu bude (svým podpisem) odpovídat za to, že zajistil souhlas se
zveřejněním osobních údajů u spoluřešitelů. Otázka bude ještě konzultována s Úřadem
pro ochranu osobních údajů.
O: KaTA
8. Předsednictvo se dohodlo, že před ukončením projektu bude od řešitele požadována
smlouva se subjektem, který bude výsledky aplikovat, dále bude požadováno
vypracování implementačního plánu (podle připraveného vzoru).
9. Předsednictvo se dohodlo na vytvoření portálu TA ČR, pomocí kterého budou
nabízeny a zveřejňovány výsledky výzkumných organizací. Bylo konstatováno, že
inspirací může být nabídkový systém sítě Enterpise Europe Network, která je v ČR
tvořena konsorciem 11 regionálních partnerů.
O: Bunček
10. Předsednictvo potvrdilo nominaci prof. Zrzavého (Jihočeská univerzita) do poradního
orgánu RVVI - Komise pro hodnocení výsledků VO a ukončených programů. Návrh
na nominaci byl odeslán sekretariátu RVVI elektronicky i v listinné formě.
11. Různé
- Bylo dohodnuto, že na jednání s MPO dne 14.5. navrhne Klusáček pravidelné
schůzky zástupců MPO a TA ČR 1x za měsíc. Dalším tématem jednání bude
zamezení duplicit v programech ALFA a TIP.
- Janeček navrhl uspořádání společného zasedání PřTA ČR a VR (po jejím
zvolení).
- Byla otevřena diskuze ohledně programu TA ČR navazujícího na program
Výzkumná centra, vítána bude výměna námětů mezi členy PřTA ČR k tvorbě
tohoto programu. Zpravodaj pro přípravu programu, Klusáček, informoval o
připravované schůzce na toto téma s ředitelkou odboru 31 MŠMT, Říhovou.
- Hladík uvedl, že byl CzechInvestem požádán o příspěvek týkající se TA ČR do
časopisu CzechFocus.
- Hladík uvedl, že budou přijati dva právníci (absolventi) jakožto základ
kontrolního oddělení KaTA. Kebo doporučil jejich účast v postgraduálním
kurzu ÚPV.

-

-

Kebo pozval přítomné na kulatý stůl SP ČR a RVŠ s tématem Spolupráce
univerzit s průmyslem a odběrateli – překonání krize, který je pořádán dne
25.5. na VŠB-TU Ostrava.
Příští zasedání PřTA ČR se uskuteční 27.5. od 14 hodin v KaTA. Zároveň bylo
dohodnuto, že místem zasedání PřTA ČR dne 3.6. od 14 hodin bude sídlo TC
AV ČR (Rozvojová 135, Praha 6).

Zapsala: Bartošová
Zkontroloval: Klusáček

