ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 101

Datum: 26.4.2012

Od - do: 9:30 – 13:00

Místo: Kancelář TA ČR, Evropská 2589/33b, PRAHA 6, 160 00
Přítomni: Bízková, Bunček, Kebo, Komárek, Vilém, Rosecká, Rottová, Pilátová (bod 1 a 2)
Omluveni: Janeček, Knorr
Jednání řídil: Bízková
1. ALFA – a) příručka pro uchazeče
Předsednictvo se zabývalo zněním zadávací dokumentace („ZD“) a příručky pro
uchazeče (přihlášky) ke třetí veřejné soutěži programu ALFA. V souvislosti
s projednáváním přihlášky přTA pověřilo KaTA prověřením přístupu, TA ČR do
rejstříků veřejné správy prostřednictvím Czech point (1). Pilátová zapracuje
připomínky odsouhlasené při projednání ZD a příručky a zašle je přTA (2). Na příštím
zasedání budou zadávací dokumentace a příručka znovu projednány.
Bízková navrhla zaslat VR chystané změny v ZD a příručce, a to formou stručného
dokumentu s uvedenými změnami a VR se k ZD a příručce vyjádří formou připomínek
do jednoho týdne od dodání materiálu. Materiál bude VR zaslán po opětovném
projednání na příštím přTA.
O1: KaTA
T: 3.5.2012
O2: KaTA
T: 27.4.2012
b) rezignace na členství v RPP
Předsednictvo diskutovalo doplnění Rady programu a RPP programu ALFA. Bízková
uvedla, že do konce týdne zašle prof. Zuna kvalifikace v oborech, které je třeba
v radách podprogramů a v radě programu doplnit.
2. Formulář pro registraci oponentů
Bízková navrhla rozšíření a zpřesnění informace o kvalifikaci oponentů tak, že vedle
hlavních a vedlejších oborů dle CEP budou požádání o charakteristiku svých
zkušeností prostřednictvím klíčových slov. Předsednictvo návrh diskutovalo a rozhodlo
se ponechat toto téma na příští zasedání a promyslet zlepšení přihlášky a celého
navazujícího procesu, aby se v případě při doplnění klíčových slov proces vyhlášení
veřejné soutěže a jeho hodnocení příliš nezkomplikovalo.
O: přTa
T: 3.5.2012
3. Novelizace zákona č. 130/2002 Sb.
Komárek představil materiál k novelizaci zákona č. 130/2002 Sb. („Zákona“),
s připomínkami TA ČR a prezentoval přTA jednotlivé navrhované úpravy. Novelizace
Zákona bude projednána na jednání RVVI dne 27.4.2012.
4. Ostatní
Předsednictvo část z neprobraných bodů uvedených v programu 101. zasedání
projedná per rollam a zbylé body na příštím zasedání.
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Další zasedání:

datum: 3.5. 2012 ve 14.00 hod.
místo: Kancelář TA ČR, Evropská 2589/33b, PRAHA 6, 160 00

Přílohy:

Prezenční listina ze 101. zasedání předsednictva TA ČR
Program 101. zasedání přTA
Přehled úkolů ze 101. zasedání přTA

Zapsal:

Rottová

Kontroloval:

Bízková
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