ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 103

Datum: 9.5.2012

Od - do: 14:30 – 16:30

Místo: Kancelář TA ČR, Evropská 2589/33b, PRAHA 6, 160 00
Přítomni: Bízková, Janeček, Komárek Vilém, Rottová, Kobert (bod 7), Matějková (bod 5)
Omluveni: Bunček, Kebo
Jednání řídil: Bízková
1. Kontrola zápisu a úkolů ze 102. jednání přTA
K zápisu ze 102. zasedání přTA ze dne 3.5.2012 nebyly vzneseny připomínky a úkoly
vyplývající z tohoto zápisu byly splněny nebo jejich plnění probíhá.
2. ALFA – a) 3. veřejná soutěž
Předsednictvo v rámci projednávání 3. veřejné soutěže ALFA („ALFA 3“) pověřilo
KaTA připravit finální verzi zadávací dokumentace ALFA 3. Dále přTA požádalo KaTA
o informaci, jak jsou plněny parametry programu ALFA po dvou veřejných soutěžích.
b) oslovení oponentů
Předsednictvo schválilo znění dopisu pro oslovení institucí k doplnění hodnotících
kapacit/oponentů TA ČR a pověřilo KaTA jeho rozesláním na příslušné instituce.
O: KaTA
T: 18.5.2012
3. Stav realizace Národní politiky VaVaI ČR
Předsednictvo diskutovalo znění odpovědi na dopis 1. místopředsedkyně RVVI ve
věci plnění úkolů z NP VaVaI, za které odpovídá TA ČR. Schválilo konečné znění,
které KaTA odešle (1). Předsednictvo pověřilo KaTA připravit dokumentaci k úkolům,
za něž je zodpovědná TA ČR v rámci NP VaVaI ČR na léta 2009 - 2015 a Strategii
mezinárodní konkurenceschopnosti na léta 2012-2020 pro výjezdní zasedání přTA
(2). Ve věci užití voucherů k realizaci nových programů TA ČR pověřilo Koberta
shromážděním podkladů a zpracováním stanoviska k možnostem realizace na
celostátní úrovni (3).
O1: KaTA
T: 10.5.2012
O2: KaTA
T: 17.5.2012
O3: KaTA
T: 17.5.2012
4. Centra kompetence - negociace
Předsednictvo rozhodlo, že negociační jednání bude řídit Janeček.
5. Novelizace zákona č. 130/2002 Sb.
Kobert prezentoval navrhované změny TA ČR v novelizaci zákona 130/2002 Sb.,
předložené k připomínkování na www.vyzkum.cz Předsednictvo diskutovalo
navrhované změny TA ČR a po odsouhlasení změn v dokumentu rozhodlo o odeslání
připomínek TA ČR na RVVI (1). Dále bude předsednictvo diskutovat připomínku k §21
odst. 1, pokud dojde k jednotnému názoru, bude připomínka uplatněna v rámci
meziresortního připomínkového řízení.
O1: KaTA
T: 10.5.2012
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6. Program výjezdního zasedání přTA
Předsednictvo se zabývalo programem na výjezdní zasedání v termínu 17. a
18.5.2012 a přidělilo některé body k projednání členům přTA jako zpravodajům.
Předsednictvo požádalo KaTA o opatření dokumentu AV ČR Strategie rozvoje AV ČR
pro období 2014 až 2020. Na výjezdním zasedání budou přerozděleny dlouhodobé
úkoly mezi členy přTA.
O: KaTA
T: 16.5.2012
7. Informace pro RVVI k projektu z VaVpI
Předsednictvo schválilo informaci o návrhu projektu „Systém hodnocení účelové
podpory aplikovaného výzkumu, vývoj a inovací“ a rozhodlo o jeho odeslání
1. místopředsedkyni RVVI s návrhem na zařazení do programu nejbližšího jednání
RVVI. Odesláním dopisu pověřilo KaTA.
O: KaTA
T: 10.5.2012
8. Žádost o spolupráci
Bízková informovala přTA o žádosti Technologického centra AV ČR („TC“)
o spolupráci s KaTA při posouzení parametrů programu Centra kompetence vzhledem
k naplňování cílů Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009 – 2015.
Předsednictvo souhlasí se spoluprací KaTA s TC na hodnocení programu Centra
kompetence. Bízková bude o této skutečnosti informovat ředitele TC Ing. Klusáčka.
9. Národní program udržitelnosti („NPU“) I a II
Připomínky k NPU I i II vložila KaTA do eKLEP dne 7.5.2012.
10. Nominace za MPO do pracovní skupiny MPO – TA ČR
Předsednictvo vzalo na vědomí dopis od MPO s nominací členů do pracovní skupiny
MPO – TA ČR. Předsednictvo doporučuje uskutečnění první schůzky pracovní
skupiny co nejdříve z důvodu dohody na spolupráci ve třetí veřejné soutěži programu
ALFA – domluví Komárek ve spolupráci s Ing. Příhodovou. Předsednictvo dále
rozhodlo o předání materiálu MPO k zadávací dokumentaci ALFA 3 (zadávací
dokumentaci ALFA 2 a summarizaci změn v ALFA 3 na samostatném listu) pro diskuzi
na pracovní skupině.
O: přTA
T: 18.5.2012

Další zasedání:

datum: 17. a 18.5.2012

Přílohy:

Prezenční listina ze 103. zasedání předsednictva TA ČR
Program 103. zasedání přTA
Přehled úkolů ze 103. zasedání přTA

Zapsal:

Rottová

Kontroloval:

Bízková
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