ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 107

Datum: 7. 6. 2012

Od - do: 10:00 – 13:30

Místo: Kancelář TA ČR, Evropská 2589/33b, PRAHA 6, 160 00
Přítomni: Bízková, Janeček, Komárek, Kebo, Knorr, Rottová, Blažka (bod 2), Pacnerová
(bod 4)
Omluveni: Bunček
Jednání řídil: Bízková
1. Kontrola zápisu a úkolů ze 106. jednání přTA
K zápisu ze 106. zasedání přTA ze dne 31. 5. 2012 nebyly vzneseny připomínky a
úkoly vyplývající z tohoto zápisu byly splněny nebo jejich plnění probíhá.
2. Výhled financování VaV
Blažka představil předsednictvu zpracovaný materiál k financování VaV v ČR, kde
prezentoval současný stav VaV v ČR a také výhled do budoucna. V závěru své
prezentace navrhl několik opatření, mezi nimiž uvedl, že je třeba ve střednědobém
horizontu tří až pěti let zahájit program většího rozsahu. Toto téma dále přTA projedná
na svém výjezdním zasedání, které se uskuteční ve dnech 9. -10. 7. 2012 a KaTA
zajistí jeho organizaci.
O: KaTA
T: 29. 6. 2012
3. ALFA – schválení RP a RPP
PřTA diskutovalo složení RP a RPP programu ALFA a schválilo změny navrhované
VR.
Bízková uvedla, že dne 6. 6. 2012 byla vyhlášena 3. veřejná soutěž programu ALFA.
4. CK - a) zápis ze společného zasedání 2. 5. 2012
Předsednictvo schválilo navrhované vypořádání připomínek ze společného zasedání
hodnotících orgánů programu CK z 2. 5. 2012 a pověřilo KaTA přípravou dopisů
a znění e-mailů k vypořádání orgánům programu (RP a EHK) pro Bízkovou, a to
stejným způsobem, jak bylo rozhodnuto v případě vypořádání připomínek ze
společného zasedání hodnotících orgánů programu ALFA, uvedeném v zápisu
106. zasedání přTA.
O: KaTA
T: 14. 6. 2012
b) vykazování nákladů v programu
Předsednictvo projednalo vykazování nákladů v programu CK a otázku ponechání
rozdělní financí ve formě balíčků. Předsednictvo rozhodlo o tom, že příjemci nebudou
evidovat své náklady po balíčcích, ale jako souhrn za účastníka (tj. v jedné tabulce
budou evidovány veškeré náklady příjemce/dalšího účastníka). V případě přesunů
nákladů do výše 20 % budou příjemci TA ČR tuto změnu oznamovat a v případě
přesunů mezi 20 – 50 % budou příjemci žádat TA ČR o změnu.
Pacnerová zapracuje změny do Příručky pro řešitele CK a zašle ji přTA
k připomínkám.
O: KaTA
T: 14. 6. 2012
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5. Losování oponentů – ALFA a CK
Předsednictvo rozhodlo o počtu projektů přidělovaných oponentovi při vyhodnocování
programů ALFA a CK, a to tak, že v rámci programu ALFA bude možno oponentovi
přidělit 5 – 10 projektů a v programu CK to bude v 1. kole 5 -10 projektů na oponenta
a v kole druhém 3 projekty na oponenta.
6. Implementační plán ke smlouvě o poskytnutí účelové podpory – dokumentace
Tento bod bude projednán na příštím zasedání přTA.
7. PR Strategie
Předsednictvo diskutovalo otázku vytvoření místa tiskového mluvčího v KaTA. PřTA
s vytvořením pozice tiskového mluvčího souhlasí.
8. Záštita 10. ročníku soutěže ČEEP a 3. ročníku konference TEE
Bízková informovala předsednictvo o žádosti od ředitelky TOP EXPO CZ, s. r. o.
o záštitu 10. ročníku soutěže ČEEP a 3. ročníku konference TEE. Předsednictvo
s udělením záštity souhlasí.
9. Cena TA ČR – setkání s vítězi 21.6.
Předsednictvo souhlasilo s termínem setkání s vítězi Ceny TA ČR dne 21. 6. 2012 od
13:00 hod. v sídle TA ČR. KaTA zařídí organizaci setkání.
10. Informace ze 14. zasedání KR – 1. 6. 2012
Pasková byla pověřena, aby zkontrolovala všechny zápisy z jednání KR a z nich
plynoucí úkoly pro KaTA a přTA, aby ověřila jejich plnění.
O: KaTA
T: 19. 6. 2012
11. Seminář TC HK - Legislativa ve VaV
Předsednictvo vzalo na vědomí materiál předložený Mgr. Kobertem ze semináře TC
HK, kterého se minulý týden zúčastnil.
12. Seminář
Předsednictvo se shodlo na tom, že na podzim t.r. uspořádá TA ČR seminář
s technologickou platformou „Plasty“ (spoluorganizátor Svaz chemického průmyslu) za
účasti několika příjemců podpory z programu CK, kteří budou prezentovat své
projekty. Organizací semináře pověřilo KaTA. Podobný seminář proběhne
s platformou Udržitelná energetika, případně dalšími subjekty, např. s Potravinářskou
komorou ČR.
O: KaTA
T: 31. 7. 2012
13. Monitorovací výbor OP VaVpI (MŠMT)
Kebo informoval o průběhu jednání monitorovacího výboru OP VaVpI. Z tohoto
jednání pošle Kebo členům přTA materiál týkající se podpory VaV.

Další zasedání:

datum: 14. 6. 2012 v 14:00 hod.
místo: Kancelář TA ČR, Evropská 2589/33b, PRAHA 6, 160 00

Přílohy:

Prezenční listina ze 107. zasedání předsednictva TA ČR
Program 107. zasedání přTA
Přehled úkolů ze 107. zasedání přTA
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Zapsal:

Rottová

Kontroloval:

Bízková
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