Zápis z 32. zasedání předsednictva Technologické agentury ČR (TA ČR)
Místo jednání: Kancelář TA ČR, Ruská 85, Praha 10
Datum:
15.7.2010, 14.00 hod.
členové předsednictva: Klusáček, Janeček, Kebo
Přítomni:
tajemnice předsednictva: Bartošová
hosté: Hladík, Chroustová, Kobert
Omluveni:
Bunček, Pospíšil
___________________________________________________________________________
1. K zápisu ze 31. zasedání PřTA ČR ze dne 1.7. nebyly vzneseny připomínky, úkoly
vyplývající ze zápisu byly splněny nebo jejich plnění probíhá.
2. Odvolací řízení k projektům 1. výzvy programu ALFA
Předsednictvo projednalo první část odvolání uchazečů jejichž projekty zaslané do
první výzvy programu Alfa byly vyřazeny KaTA z formálních důvodů a schválilo
některé zásady pro posouzení oprávněnosti odvolání. Odvolací řízení bude dokončeno
na příštím zasedání PřTA dne 22.7.2010.
3. Aktualizace složení Výzkumné rady
Předsednictvo TA ČR potvrdilo své stanovisko, aby složení VR nebylo oproti původní
nominaci měněno. Klusáček v tomto smyslu vystoupí na zasedání RVVI dne 30.7.
4. Předsednictvo schválilo dopis připravený Kanceláří TA, který bude zaslán MF jako
odpověď na žádost o připomínky k Návrhu zákona o rozpočtových pravidlech.
5. Setkání se zástupci TAFTIE
Hladík informoval o jednání se zástupci TAFTIE (zápis z jednání byl členům PřTA
ČR rozeslán). Uvedl, že došlo k výměně informací o hlavních aktivitách, ze strany
zástupců TAFTIE pak bylo poukázáno na výhody členství v této organizaci (předávání
zkušeností mezi členy, pořádání kurzů atd.). Předsednictvo se shodlo na užitečnosti
členství TA ČR v TAFTIE a pověřilo Klusáčka ve spolupráci s Hladíkem o podniknutí
kroků potřebných ke vstupu TA ČR do TAFTIE. MŠMT bude v rámci programu
INGO požádáno o poskytnutí finančních prostředků na členský poplatek a na pokrytí
nákladů spojených s účastí na akcích TAFTIE.
O: Klusáček, Hladík
6. Jednání s GA ČR ohledně společného sídla
Klusáček a Hladík informovali o jednání s GA ČR ohledně společného sídla obou
Agentur (zápis z jednání bude členům PřTA ČR rozeslán).
7. Předsednictvo diskutovalo dokument „Grantová agentura v roce 2010“ týkající se
změn při hodnocení projektů GA ČR. Shodlo se, že systém hodnocení nově zavedený
v GA ČR není přímo použitelný pro projekty TA ČR, zváženo bude pouze zavedení
dvoustupňového hodnocení při další výzvě programu ALFA.
8. Předsednictvo se dohodlo, že Ing. Kloc bude kooptován do RPP1 programu ALFA.
9. Členové PřTA ČR kladně zhodnotili studii TC AV ČR, která analyzuje program
výzkumných center 1M a dohodli se, že bude základem pro přípravu navazujícího

programu TA ČR. Do konce července budou připraveny hlavní teze zaměření tohoto
navazujícího programu.
O: Klusáček
T: 31.7.
10. Bylo dohodnuto, že Kulatého stolu pořádaného dne 15.9. v rámci Mezinárodního
strojírenského veletrhu v Brně se za TA ČR zúčastní Janeček.
11. Propagace TA ČR
Předsednictvo schválilo text pro vytvoření základního informačního letáku TA ČR
s tím, že pro jeho anglickou verzi musí být text upraven. Hladík prezentoval návrhy
propagačních předmětů TA ČR a návrh zvláštní ceny, kterou TA ČR vyhlásí v rámci
soutěže AmCham.
12. Bylo dohodnuto, že začátek výjezdního zasedání PřTA ČR v Brně dne 22.7. bude
v 10.00 hod.
13. Různé
- Hladík informoval o nabídce M. Jakl na spolupráci s TA ČR, předsednictvo
doporučilo pouze zprostředkování kontaktu na švýcarskou organizaci KTI.
- Předsednictvo vzalo na vědomí informaci Hladíka o návštěvě VDI a jejich
nabídce na spolupráci.
- Je zvažováno uspořádání akce k 1. výročí vzniku TA ČR (např. představení
významných partnerů, informace o TAFTIE atd.) s účastí 100 – 150 osob.

Zapsala: Bartošová
Zkontroloval: Klusáček

