ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR
č. 120

Datum: 13. 9. 2012

Od - do: 15:00 – 18:00

Místo: MSV v Brně, hotel Voroněž
Přítomni: Bízková, Janeček, Komárek, Kebo, Bunček, Knorr, Kořínková
Omluveni: Rottová
Jednání řídil: Bízková
1. Úkoly/závěry ze semináře TA ČR pořádaného 13. 9. 2012 v rámci MSV Brno:
Prezentace ze semináře budou zveřejněny na webu TA ČR, zároveň bude připravena
tisková zpráva o průběhu účasti TA ČR na MSV v Brně (1).
O: KaTA
T: 14. 9. 2012
V návaznosti na požadavek, který zazněl v diskusi v závěru semináře, se ukládá
uspořádat do konce října informační seminář k programu ALFA pro řešitele projektů se
zaměřením na jejich povinnosti v průběhu realizace a na nejčastější chyby (2).
Zkontrolovat Helpdesk – měl by zodpovídat „FAQ“ ze strany příjemců podpory (3).
O2: KaTA
KT: 5. 10. 2012
O3: KaTA
T: 20. 9. 2012
Dále byla diskutována problematika klinických zkoušek (TA ČR se touto problematikou
nebude zatím zabývat. Na základě dalších proběhlých diskusí bylo uloženo zpracovat
seznam agentur v ČR podporovaných státem, resp. jejich aktivit, aby bylo možné
stanovit možný rozsah spolupráce (4).
O4: KaTA
T: 30. 9. 2012
2. Kontrola zápisu ze 119. jednání přTA
K zápisu ze 119. zasedání přTA ze dne 6. 9. 2012 nebyly vzneseny připomínky a byl
schválen.
3. Typy změn
Předsednictvo diskutovalo o kontrolní činnosti TA ČR. Splněn je objem kontrol, a to 5
% prostředků (dle zákona), do konce roku pokračují další kontroly, budou tematicky
zaměřené – nyní na personální náklady. Bude se řešit i nastavení způsobu využití
závěrů z provedených kontrol (členové přTA žádají o průběžné informování 1x za
měsíc).
K předložené tabulce členové přTA dodají své připomínky.
O: přTA
T: 25. 9. 2012
4. Směrnice o opravných prostředcích ve VS
Předsednictvo souhlasí s předloženou směrnicí a lze jí v této podobě odeslat kontrolní
radě k další diskusi.
O: KaTA
T: 26. 9. 2012
5. Spolupráce s CzechInvestem
Předsednictvo pověřilo KaTA úpravou dopisů a jejich odesláním.
O: KaTA
T: 17. 9. 2012
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6. Metodika hodnocení kvality práce oponentů
Předsednictvo schválilo Metodika hodnocení kvality práce oponentů.
7. Dopis ÚOHS k financování VO
Bunček informoval, že dopis je oficiálním shrnutím informací obdržených již od ÚOHS
na jednání, kterého se účastnili Bunček, Komárek, Kobert a Kliman (AK). Bunček
naformuluje otázky (tam, kde ÚOHS doporučuje obrátit se na Evropskou Komisi) do
dopisu, a to poté, co zašle své vyjádření pověřený pracovník oslovené AK p. Kliman.
O: KaTA
T: 3. 10. 2012
Knorr uvedl, že u programu CK by informační povinnost vůči EK pravděpodobně
vyvstala také u jednotlivých projektů (program byl oznámen EK a postupuje se dle
Blokové výjimky) – nutno informace k projektům dodatečně poslat přes ÚOHS
Evropské komisi - řeší KaTA. Předsednictvo bere informace na vědomí.
O: KaTA
T: 3. 10. 2012
8. Odvolání člena RP
Předsednictvo na základě doporučení VR ze dne 7. 9. 2012 přTA schvaluje odvolání
člena RP. KaTA informuje RP CK o schváleném odvolání.
O: KaTA
T: 21. 9. 2012
9. ALFA 2 – žádosti o navýšení podpory projektů
Předsednictvo schválilo zahájení změnového řízení u projektů z 2. veřejné soutěže
programu ALFA. Projekty budou posouzeny radami podprogramů podle stanovených
kritérií. Na základě rozboru rozpočtu doporučí KaTA možný objem prostředků na
navýšení podpory projektům. Předsednictvu bude podána podrobnější informace na
příštím jednání.
O: KaTA
T: 20. 9. 2012
10. BETA - administrace programu.
Bízková informovala o posílení administrace programu dočasně spolupracujícími
experty. KaTA toto již zařizuje.
11. Usneseni 117. zasedání Pléna ČKR
Předsednictvo vzalo na vědomí usnesení Pléna ČKR ze 117. zasedání ČKR.
12. „7. zasedání Koordinační rady MD“
Komárek informoval o zasedání KR MD, ze kterého momentálně nevyplývají pro
TA ČR žádné úkoly. Program KAPA nebyl předložen.
13. Pozvánky na konference
Předsednictvo se zabývalo účastí zástupcům TA ČR na vybraných konferencích
a zasedáních.
KaTA zajistí vše potřebné spojené s konferencemi.
O: KaTA
T: dle potřeby
14. Výjezdní zasedání přTA, VR, KR
Předsednictvo pověřilo KaTA, aby zařídilo prostory pro výjezdní zasedání dle
požadavků VR (poblíž Nového Města - Vysočina).
Program výjezdního zasedání:
1) prezentace současného postavení TA ČR (Bízková), širších souvislostí (Janeček).
Jednotlivé věci (vnitřní předpisy k účasti KR na jednáních apod.) probrat až následně,
druhý den samostatné jednání rad a předsednictva.
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Další úkoly:
Bízková požádala o další provozování e-learningu, aby se mohli hlásit další
hodnotitelé. Zajistí KaTA.
O: KaTA
T: 17. 9. 2012
Bízková podala návrh na spolupráci s p Prorokem, který by v TA ČR byl angažován
jako tiskový mluvčí (je tiskovým mluvčím GA ČR). Předsednictvo s návrhem souhlasí.
Předsedkyně poděkovala za efektivní organizaci účasti TA ČR na MSV v Brně panu
Synkovi.

Další zasedání:

datum: 20. 9. 2012 ve 9:00 hod.
místo: Kancelář TA ČR, Evropská 2589/33b, PRAHA 6, 160 00

Přílohy:

Prezenční listina ze 120. zasedání předsednictva TA ČR
Program 120. zasedání přTA
Přehled úkolů ze 120. zasedání přTA

Zapsal:

Kořínková

Kontroloval:

Bízková
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