Zápis z 18. zasedání předsednictva Technologické agentury ČR (TA ČR)
Místo jednání: Kancelář TA ČR, Ruská 85, Praha 10
Datum:
18.3.2010, 14.00 hod.
členové předsednictva: Bunček, Kebo, Pospíšil
Přítomni:
tajemnice předsednictva: Bartošová
hosté: Hladík, Chroustová, Pazour, Příhodová
Omluveni:
Klusáček, Janeček
___________________________________________________________________________
1. Vzhledem k nepřítomnosti předsedy i místopředsedy TA ČR byl řízením zasedání
pověřen Pospíšil.
2. K zápisu ze 17. zasedání PřTA ČR ze dne 11.3. byla vznesena připomínka na doplnění
kolonky „omluveni“. Bylo dohodnuto, že tato kolonka bude nadále používána u všech
následujících zápisů. Bylo konstatováno, že úkoly vyplývající z minulého zápisu byly
splněny nebo jejich plnění probíhá (viz níže pod čarou). Ohledně zapojení TA ČR do
poskytování inovačních poukázek pro MSP z prostředků OP VaVpI (4. odrážka bodu
9 minulého zápisu) Bunček uvedl, že jednání s ředitelem Vitulou proběhlo, MŠMT se
v tuto chvíli snaží zajistit více informací.
3. Program ALFA – zadávací dokumentace a IS
- Předsednictvo po diskuzi schválilo zadávací dokumentaci k vyhlášení
programu ALFA.
- Byly diskutovány možnosti, jak zamezit podávaní totožných projektů do
programů ALFA a TIP, a tedy duplicitnímu využívání veřejných prostředků
z těchto programů. Bude domluveno jednání s Ing. Štíchou (MPO) v tomto
směru, které proběhne před začátkem tiskové konference k vyhlášení programu
ALFA.
O: Kebo
T: 24.3.
- Chroustová informovala, že bylo započato testování informačního systému
programu ALFA. Požádala členy předsednictva o zaslání případných
připomínek k IS nejpozději do 19.3., aby mohly být následně (společně s
připomínkami Kanceláře TA ČR) předány Ing. Hálkovi.
- Kebo informoval, že na předsednictvu Rady VŠ přednesl prezentaci, ve které
představil TA ČR, její hlavní cíle, činnosti i první program ALFA (vč. termínů
informačních seminářů).
4. Program ALFA – složení Rady programu
Hladík uvedl, že na základě požadavku předsednictva RVVI, které doporučilo při
nominaci do poradních orgánů TA ČR důslednou aplikaci § 21 zákona č. 130/2002
Sb., tj. vyloučení veškeré možné zaujatosti (konfliktu zájmů) členů Rad, byl
aktualizován návrh složení Rady programu ALFA. Předsednictvo TA ČR se dohodlo
na navržení následujících členů: Ing. Hladík (KaTA), Ing. Chroustová (KaTA), Ing.
Neumajer (AVO), Ing. Krištofíková (MD), Ing. Bízková (MŽP), Ing. Ondřej (MPO),
MVDr. Kostka (JIC Brno), Ing. Ecler (konzultant) a Ing. Janošec (TC AV ČR).
5. Program ALFA – příprava tiskové konference a informačních seminářů
- Příhodová uvedla, že informace o seminářích již byla zveřejněna na webu TA
ČR.

-

Příhodová informovala o nominovaných regionálních zástupcích na jednotlivé
informační semináře, v řešení je již pouze zástupce na seminář v Brně.
Příhodová dále shrnula plánovanou účast a vystoupení s prezentací
jednotlivých členů PřTA ČR na seminářích.

6. Připomínky TA ČR k Metodice hodnocení výsledků výzkumných organizací a
hodnocení výsledků ukončených programů v rámci MPŘ
Členové PřTA ČR vyjádří e-mailem své případné připomínky k návrhu Metodiky, na
příštím zasedání předsednictva pak budou tyto připomínky projednány a bude
rozhodnuto o případném zformulování jednotného stanoviska za TA ČR.
O: členové PřTA ČR
T: 24.3.
7. Aktuality z činnosti Kanceláře TA ČR
- Hladík uvedl, že je připravována anglická verze webu TA ČR. V souvislosti
s obsahem webových stránek TA ČR členové předsednictva požádali o
zveřejnění svých CV.
O: ředitel KaTA
- Hladík informoval, že je připravováno logo programu ALFA a propagační
rolety TA ČR.
- Hladík uvedl, že v současné době probíhá odevzdávání závěrečného účtu
kapitoly TA ČR za rok 2009 na předepsaná místa.
- Ohledně personálního posilování KaTA Hladík informoval, že probíhají
výběrová řízení, jejichž cílem je posílení ekonomicko-organizačního oddělení
8. Různé
- Předsednictvo vzalo na vědomí umístění zprávy CzechInvestu o TA ČR na
webových serverech zaměřených na VaV (businessinfo, pandatron atd.).
- Bylo dohodnuto, že příští zasedání PřTA ČR se výjimečně uskuteční ve středu
(24.3.) po skončení tiskové konference k vyhlášení programu ALFA.
___________________________________________________________________________
Přetrvávající úkoly:
- Vypracování etického kodexu (O: ředitel KaTA, T: 30.4.)
- Příprava prezentací na informační semináře (O: ředitel KaTA, T: 24.3.)
- Porada pracovních skupin programů OMEGA a BETA (O: Janeček a KaTA, T:
31.3.)

Zapsala: Bartošová

