Zápis z 19. zasedání předsednictva Technologické agentury ČR (TA ČR)
Místo jednání: Klub MAT, Karlovo nám. 19, Praha 2
Datum:
24.3.2010, 12.00 hod.
členové předsednictva: Klusáček, Bunček, Kebo
Přítomni:
tajemnice předsednictva: Bartošová
hosté: Hladík, Chroustová, Pazour, Příhodová
Omluveni:
Janeček, Pospíšil
___________________________________________________________________________
1. K zápisu z 18. zasedání PřTA ČR ze dne 18.3. nebyly vzneseny připomínky, úkoly z
něho vyplývající byly splněny nebo jejich plnění probíhá.
2. Kebo uvedl, že jednání s MPO (Ing. Štíchou) ohledně zamezení duplicitního podávání
projektů do programů ALFA a TIP bylo odloženo na žádost MPO. Předsednictvo se
dohodlo, že v návaznosti na předchozí jednání budou MPO navrženy pravidelné
termíny schůzek 1x za 14 dní (preferenčně před zasedáním předsednictva) a budou
vždy elektronicky potvrzovány Ing. Štíchovi z e-mailu tajemnice předsednictva po
předběžném odsouhlasení termínu mezi Kebem a Ing. Štíchou (s kopií na vědomí
náměstku Geussovi). Předsednictvo se dohodlo, že pravidelná komunikace bude podle
potřeby probíhat také s ostatními resorty.
O: Kebo
T: průběžně
3. Členové PřTA ČR zformulují své případné připomínky k Metodice hodnocení
výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů a
elektronicky je zašlou řediteli KaTA tak, aby následně mohlo být vytvořeno jednotné
stanovisko TA ČR.
O: členové PřTA ČR
T: 25.3.
4. Program ALFA – zadávací dokumentace a IS
- Chroustová uvedla, že veškerá dokumentace potřebná k vyhlášení programu
ALFA byla již umístěna na web, informační systém byl již také spuštěn.
Klusáček zdůraznil nutnost reagovat na případné připomínky od jeho
uživatelů. Chroustová dále uvedla, že v nejbližší době bude na webových
stránkách zveřejněna příručka pro uživatele. Informovala také, že během
následujících 20 dnů bude oznámení o programu ALFA zasláno Evropské
komisi.
- Bunček poukázal na první pozitivní reakce uchazečů, uvedl, že velmi časté
jsou dotazy ohledně implementačního plánu. V reakci na tuto skutečnost bylo
dohodnuto, že budou vytvořeny zásady pro vypracování implementačního
plánu a umístěny na web.
O: Bunček
T: 30.4. (1. draft)
- Klusáček ocenil práci spojenou s přípravou zadávací dokumentace a
poděkoval za ni Kanceláři TA ČR i členům předsednictva.
5. Program ALFA – informační semináře
Příhodová uvedla, že kapacita semináře v Praze (cca 100 účastníků) je již naplněna a
informovala o průběžném počtu účastníků zaregistrovaných na ostatní semináře.
Informovala, že regionálním zástupcem pro seminář v Brně bude prof. Slovák z MU
Brno.

6. Program ALFA – jmenování Rady programu
- Klusáček uvedl, že všichni navržení kandidáti do Rady programu ALFA byli
předsednictvem RVVI schváleni, jmenovací listiny již byly připraveny KaTA a
podepsány předsedou TA ČR. E-mail jednotlivým kandidátům s informací o
jejich jmenování do RP ALFA bude rozeslán předsedou.
O: KaTA, Klusáček
T: 1.4.
- Předsednictvo se shodlo na tom, aby členové Rad podprogramů byli vybráni na
základě návrhů Rady VŠ, České konference rektorů, AVO, AV ČR, Svazu
průmyslu, CzechInvestu a Rady VVI aplikovaného výzkumu. Tyto organizace
budou požádány, aby ve lhůtě tří týdnů navrhly až 10 kandidátů, ke každému
návrhu přitom bude třeba přiložit stručný odborný profil (CV) kandidáta.
Žádost o nominaci kandidátů bude obsahovat krátkou informaci o odborném
zaměření RPP, zároveň v ní bude zdůrazněno, že členství v RPP bude mít
vysoce pracovní charakter.
O: KaTA
T: 30.3.
- V průběhu dubna bude zorganizováno úvodní setkání členů Rady programu
ALFA, na kterém jim bude předložen ke konzultaci seznam kandidátů pro
RPP.
O: KaTA
T: 30.4.
7. Příprava pracovní skupiny programů OMEGA a BETA
Hladík informoval, že své zástupce do pracovní skupiny programů OMEGA a BETA
prozatím nominovalo pouze pět resortů, z toho jedna nominace byla provedena také
Ministerstvem financí, které nebylo osloveno. Z tohoto důvodu byl původně
plánovaný termín pro svolání pracovních skupin odložen, případná urgence resortů
ohledně nominací bude provedena během příštího týdne.
O: KaTA
T: 2.4.
8. Aktuality z činnosti Kanceláře TA ČR
- Byl zahájen formální proces k umožnění přístupu (pouze pro nahlížení, nikoliv
pro vkládání) do eKlepu.
- Hladík informoval, že v nejbližší době proběhne jeho schůzka na MF ohledně
projektu IISSP (Státní pokladna).
- Hladík uvedl, že KaTA byla požádána o zajištění lektora na seminář Institutu
státní správy (institut organizující semináře pro státní úředníky), navržená
témata nicméně neodpovídají zaměření TA ČR. Předsednictvo souhlasilo, aby
byl zástupce Institutu informován o nevhodném výběru témat s tím, že do
budoucna je možné zajistit lektora na témata více spjatá s činností TA ČR.
- Klusáček informoval, že v úterý 30.3. se uskuteční jednání s tajemnicí Vládní
dislokační komise (VDK) Úřadu vlády ohledně dislokace sídla TA ČR a GA
ČR. O tuto dislokaci obě organizace požádaly v lednu 2010 (na dopis
adresovaný předsedovi VDK dosud nepřišla odpověď).
9. Různé
- Předsednictvo pozitivně zhodnotilo průběh tiskové konference k zahájení
programu ALFA, Klusáček poděkoval Kanceláři za její přípravu. Stručná
zpráva z tiskové konference bude umístěna na web.
O: KaTA
T: 25.3.

-

Bunček informoval o schůzce s GŘ Plevou z EGAP, uvedl, že bylo nabídnuto
poskytnutí jejich know-how pro KaTA.
- Bunček navrhl iniciovat schůzku s poslancem za ČSSD Urbanem, na které by
byl pan poslanec seznámen s činností TA ČR. Tajemnice předsednictva bude
kontaktovat jeho asistenta.
O: Bartošová
T: 1.4.
___________________________________________________________________________
Přetrvávající úkoly:
- Vypracování etického kodexu (O: ředitel KaTA, T: 30.4.)
- Porada pracovních skupin programů OMEGA a BETA (O: Janeček a KaTA)

Zapsala: Bartošová
Zkontroloval: Klusáček

