Zápis z 12. zasedání předsednictva Technologické agentury ČR (TA ČR)
Místo jednání: Centrum dopravního výzkumu, Líšeňská 33a, Brno
Datum:
22.1.2010, 13.00 hod.
Přítomni:
členové předsednictva: Janeček, Bunček, Kebo, Pospíšil
tajemnice předsednictva: Bartošová
hosté: Chroustová, Hladík
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. K zápisu z 11. zasedání PřTA ČR ze dne 8.1. nebyly vzneseny připomínky. Bylo
konstatováno, že úkoly z něho vyplývající byly splněny nebo jejich plnění probíhá.
2. Aktuální informace o přípravě prováděcích dokumentů programu ALFA a příprava
systému hodnocení
- Chroustová informovala, že program ALFA jde do vlády bez rozporů, na
program jednání vlády by měl být zařazen 25.1. Informovala dále o stavu
rozpracovanosti prováděcích dokumentů a dalších materiálů nutných pro
vyhlášení programu ALFA. Uvedla dokumenty, které byly rozeslány členům
PřTA ČR před jejich 12. zasedáním (Kriteria pro hodnotitele, Jednací řád
oborových komisí a Pravidla hodnocení projektů oponenty) a požádala členy
předsednictva o zaslání připomínek k těmto dokumentům, zvláště pak
poukázala na jejich žlutě zvýrazněné části. Předsednictvo konstatovalo, že
v případě potřeby bude k finalizaci prováděcích dokumentů uspořádáno
zvláštní zasedání PřTA ČR.
O: PřTA ČR
T: 29.1.
- V diskuzi k prováděcím dokumentům členové předsednictva podpořili návrh
Janečka, aby do hodnotících kritérií byla promítnuta i část „management
projektu, např. rozdělení projektů na etapy, zařazení „milníků“ (splnění dílčích
cílů) apod. Kebo navrhl, aby v případě nesplnění dílčího cíle existovala ze
strany TA ČR možnost projekt zastavit. Bunček doporučil, aby v zadávací
dokumentaci programu byly stanoveny jasné cíle pro potenciální uživatele, a
aby v případě dlouhých projektů nejpozději do dvou let proběhlo jejich
zhodnocení oponentem a byla možnost projekt v případě neplnění cílů ukončit.
- Předsednictvo diskutovalo zásady výběru členů oborových komisí. Chroustová
požádala členy PřTA ČR o stanovení kritérií, podle kterých budou členové
oborových komisí vybíráni. Členové předsednictva připraví svůj návrh, z koho
členy vybírat, případně navrhnou přímo jména (5 až 11 lidí do tří
podprogramů). Janeček upozornil na nutnost přiměřené odměny za členství
v oborové komisi. Kebo potvrdil, že v Radě programu TIP již tento princip
funguje.
O: PřTA ČR
T: 29.1.
- Předsednictvo TA ČR projedná s RVVI řešení časového nesouladu mezi
termínem jmenování oborové komise pro program ALFA a jmenováním
Výzkumné rady, na jejíž návrh by měla být oborová komise sestavena.
Nesoulad je daný změnami složení RVVI, která navrhuje složení Výzkumné
rady pro její jmenování vládou.
- Janeček uvedl, že bude třeba v prvé řadě připravit databázi oponentů. Bylo
dohodnuto, že KaTA osloví univerzity, Akademii věd ČR (ta rozešle všem
svým VVI), AVO, SP ČR a podniky, které provádějí VaV činnost. Vedle toho
bude na stránkách TA zveřejněna výzva k přihlašování oponentů. Přihlašování
bude probíhat na základě internetové aplikace, jejíž vytvoření zajistí Pospíšil.

-

Hladík požádal členy předsednictva o připomínky k harmonogramu činností
v přípravě programu ALFA, který jim bude rozeslán e-mailem. Předsednictvo
v této souvislosti uložilo řediteli KaTA, aby připravil dopis pro náměstka
Geusse (MPO) s žádostí o poskytnutí analýzy procesu tvorby a vyhlašování
programů. Dopis bude poté (26.1.) podepsán místopředsedou TA ČR.

3. Činnost pracovní skupiny k přípravě programu OMEGA
- Janeček informoval, že odborníci na společenskovědní výzkum Potůček a
Munich na schůzce dne 13.1. souhlasili s nástinem obrysů programu OMEGA.
Uvedl, že v souvislosti s tímto programem je třeba vyřešit, co všechno by mělo
být pokryto a rozdělení mezi programy veřejných zakázek a veřejné soutěže.
Janeček dále informoval o svém jednání se zástupcem ČNB, ze kterého
vyplynulo, že ČNB není v současné době schopna připravit aktuální dokument
o svých výzkumných prioritách, které by mohly být zapracovány do programů
TA ČR.
- Kebo poukázal na fakt, že sociálně humanitní vědy jsou v ČR ve srovnání se
západní Evropou přefinancovány a požádal, aby jednání o programu OMEGA
byla vedena v tom směru, že se jedná o minoritní část činnosti TA ČR. Janeček
konstatoval, že toto by mělo být součástí politického rozhodnutí na nejvyšší
úrovni.
4. Příprava rozpočtu TA ČR na rok 2011
Janeček poukázal na nesoulad mezi plánem a skutečnou potřebou a uvedl, že rozpočet
bude nutné diskutovat s RVVI.
5. Výsledky výběrového řízení na informační systém TA ČR
Zpravodaj Pospíšil seznámil předsednictvo s výhodami a riziky tří došlých nabídek a
s protokolem, kde Komise pro otevírání obálek konstatovala, že v termínu byly
doručeny tři nabídky, které vyhověly po formální stránce. Nabídky byly předány
Výběrové komisi složené ze členů PřTA ČR. Zde byla jedna z nabídek po bližším
zkoumání vyřazena, neboť neodpovídala zadaným podmínkám. Po zhodnocení všech
kritérií podle zadávací dokumentace byla jako vítězný dodavatel vybrána firma Eprojekty (viz tabulka s vyhodnocením parametrů).
6. Různé
- Hladík uvedl, že KaTA již může proplácet jízdní doklady (z veřejných
dopravních prostředků), případně poskytnout alikvotní platbu (podloženou
prohlášením o ztrátě jízdenky); proplácení jízd automobilem by způsobilo TA
ČR rozsáhlé problémy. Otázka hrazení jízd automobilem bude definitivně
rozhodnuta za přítomnosti předsedy TA ČR.
- Hladík předložil členům předsednictva návrh vizitek a požádal o jejich
případné opravy či doplnění.
- Hladík informoval o zřízení e-mailových schránek TA ČR pro členy
předsednictva a předal jim pokyny pro přístup do nich.
7. Bylo dohodnuto, že další pravidelná zasedání PřTA ČR se budou namísto v pátečních
termínech konat ve čtvrtek. Příští zasedání se uskuteční 4. února 2010 od 14.00 hod.
v sídle TA ČR.
Zapsala: Bartošová
Zkontroloval: Janeček

