Zápis z 33. zasedání předsednictva Technologické agentury ČR (TA ČR)
Místo jednání: zasedací místnost Jihomoravského inovačního centra, U vodárny 2, Brno
Datum:
22.7.2010, 10.00 hod.
členové předsednictva: Klusáček, Janeček, Kebo, Bunček, Pospíšil
Přítomni:
hosté: Hladík, Chroustová, Kobert, Pazour
Omluveni:
Bartošová
___________________________________________________________________________
1. K zápisu ze 32. zasedání PřTA ČR ze dne 8.7.byla vznesena připomínka k bodu 2,
zápis bude dle této připomínky upraven.
2. Kontrola úkolů z minulého zasedání.
Úkoly stanovené v minulém zápisu byly splněny..
3. Dokončení odvolacího řízení k první výzvě programu Alfa
Předsednictvo TA ČR dokončilo projednávání doručených odvolání uchazečů
k výsledkům formálního hodnocení projektů první výzvy programu Alfa provedeného
Kanceláří TA ČR, kdy bylo pro formální chyby navrženo k vyřazení 201 návrhů
projektů. Celkem bylo doručeno odvolání ke 108 návrhům projektů.
Předsednictvo projednalo formální důvody, které vedly k vyloučení návrhů projektů a
rozhodlo se vrátit do veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích návrhy projektů,
jejichž důvody vyřazení byly hodnoceny jako méně závažné.
V zájmu rovného přístupu k uchazečům se Předsednictvo TA ČR rozhodlo vrátit do
soutěže i ty projekty, které byly vyřazeny ze stejných důvodů, avšak uchazeč odvolání
nepodal. Do soutěže bylo vráceno 41 návrhů projektů, kterých tak postupuje do
dalšího hodnocení oponenty celkem 497.
KaTA připraví přehledovou tabulku výsledku odvolacího řízení. Tabulka bude
obsahovat: číslo projektu, název projektu, jméno hlavního uchazeče, stanovisko PřTA
k odvolání.
O: KaTA
T: 29.7.2010
4. Návrh programu Strategická centra
Předsednictvo se shodlo na zásadách a hlavních rysech programu připravených
Klusáčkem. Nový program s pracovním názvem Strategická centra by měl navazovat
na program Výzkumná centra 1M. Přípravě nového programu.
Přípravě nového programu bude věnována i část příštího zasedání předsednictva dne
29.7.2010. V této souvislosti členové předsednictva kladně hodnotili úroveň evaluační
studie programu Výzkumná centra 1M, kterou bezúplatně připravilo Technologické
centrum AV ČR. Zpravodaj Klusáček připraví návrh dalšího postupu při přípravě
programu pro příští zasedání PřTA.
O: Klusáček:
T: 29.7.
5. Mezinárodní spolupráce
Klusáček představil Memorandum of Understanding on Information Exchange mezi
TA ČR a National Science Council, Taiwan. PřTA text schválilo, Memorandum bude
podepsáno v září 2010, kdy ČR navštíví tajvanský ministr pro výzkum.
T: 29.7.2010
O: Klusáček

Podobný text bude připraven pro spolupráci s organizací NEDO (Japonsko).
O: Klusáček
T: 29.7.2010
6. Různé
• KaTA potvrdí převzetí dříve objednané evaluační studie programu Výzkumná
centra 1M, bezúplatně vypracované Technologickým centrem AV ČR. Studie
bude využita pro přípravu dlouhodobého programu výzkumu, vývoje.
• Pospíšil informoval o tom, že byl kontaktován Ministerstvem dopravy
v souvislosti s možným zapojením TA ČR do
administrace programu
Kosmického výzkumu. Pokud MD zašle oficiální žádost, předsednictvo se jí
bude zabývat.
• KaTA zajistí odborné stanovisko k otázce oznámení o aktivitách a příjmech
členů předsednictva a ředitele KaTA – zda a kdo má přiznání podávat, jaký je
obsah přiznání a kam se zasílá.
• Bilance zpravodajů: Pospíšil: program Omega, Janeček: program Beta,
Klusáček: program Strategická centra, Bunček: program Inovační vouchery.

Zapsala: Chroustová
Zkontroloval: Klusáček

