Zápis z 20. zasedání předsednictva Technologické agentury ČR (TA ČR)
Místo jednání: Kancelář TA ČR, Ruská 85, Praha 10
Datum:
1.4.2010, 14.00 hod.
členové předsednictva: Klusáček, Janeček, Kebo, Pospíšil
Přítomni:
tajemnice předsednictva: Bartošová
hosté: Hladík, Chroustová, Pazour, Příhodová
Omluveni:
Bunček
___________________________________________________________________________
1. K zápisu z 19. zasedání PřTA ČR ze dne 24.3. byly vzneseny dvě připomínky, které
do něj byly zapracovány. Úkoly vyplývající ze zápisu byly splněny nebo jejich plnění
probíhá. K bodu 2 minulého zápisu Kebo uvedl, že ze strany MPO prozatím nebyl
potvrzen navržený termín schůzky (15. duben).
2. Příprava pracovní skupiny programů OMEGA a BETA
- Janeček informoval, že z oslovených resortů ohledně nominace do pracovních
skupin programů OMEGA a BETA nereagovalo pouze MŠMT, svého zástupce
naopak nominovalo MF, které osloveno nebylo. Uvedl, že po ověření reakce
MPO, bude již možno svolat první schůzku pracovní skupiny (předpokládá se
3. dekáda dubna). Zdůraznil potřebu aktivního přístupu ze strany TA ČR, tzn.,
že na schůzku již musí být připravena koncepce obou programů.
O: KaTA, Janeček
T: 30.4.
- Předsednictvo se dohodlo, že odpovědnost za přípravu programů ponesou
pracovníci KaTA, které určí její ředitel do příštího zasedání předsednictva.
Byly ustaveny týmy, které se budou na přípravě programů podílet, a to
v následujícím složení: OMEGA – pracovník KaTA (bude určen do 9.4.),
Hebáková (odborné vstupy), Pospíšil (za předsednictvo + odborné vstupy);
BETA – pracovník KaTA (bude určen do 9.4.), Janeček (za předsednictvo +
odborné vstupy).
O: ředitel KaTA
T: 9.4.
- Předsednictvo souhlasilo s návrhem Pospíšila, aby v programu OMEGA byla
uchazečům dána možnost dofinancování (ve výši 20 %) z veřejných prostředků
v případě, že realizátorem výzkumu bude např. organizace státní správy, která
dodatečných 20% poskytne ze svých zdrojů.
- Předsednictvo se shodlo na tom, že vzhledem k předpokladu vyhlášení
programu OMEGA v roce 2012 je třeba, aby byl program dokončen a
předložen ke schválení vládě v prosinci 2010 (přitom se předpokládá, že
program bude v souladu s NEK 800/2008 a nebude notifikován u EK). Totéž
platí i pro program BETA.
3. Program ALFA
- Předsednictvo zhodnotilo průběh prvního informačního semináře k vyhlášení
programu ALFA, který proběhl 30.3. v Praze. Klusáček poděkoval Kanceláři
TA ČR za jeho organizaci a vzhledem k velkému zájmu o účast dal ke zvážení
uspořádání dodatečného semináře v Praze. Příhodová předala členům
předsednictva tabulku se souhrnnými informacemi (místo, datum, přednášející
atd.) ke všem seminářům. Bylo připomenuto, že po seminářích v Ostravě (8.4.)
a v Brně (22.4.) bude následovat zasedání PřTA ČR.

-

-

Klusáček zdůraznil, že je nutno sbírat zkušenosti z testování informačního
systému a reagovat na podněty jeho uživatelů. Pospíšil doporučil, aby již bylo
započato s výběrem firmy, která bude organizovat „velké“ výběrové řízení na
dodání IS.
O : KaTA
T: 14.5.
Předsednictvo se dohodlo na provedení drobných změn v příručce pro
uchazeče, příručka bude následně uveřejněna na webu.
Hladík uvedl, že na základě dotazů položených na informačních seminářích,
bude pro web připravena rubrika FAQ.

4. Jednání na Vládní dislokační komisi
Klusáček informoval, že 30.3. proběhlo jednání s náměstkyní Úřadu vlády Němcovou
ohledně přidělení nové budovy pro společné sídlo TA ČR a GA ČR, o kterou obě
agentury společně požádaly. Paní náměstkyně informovala, že rozhodnutí bude
provedeno na zasedání Vládní dislokační komise dne 29.4., přičemž obě agentury
zašlou na VDK před tímto datem návrhy se specifikací svých požadavků.
O: ředitel KaTA
T: 9.4.
5. Aktuality z činnosti Kanceláře TA ČR
- Hladík uvedl, že k 1.4. byla KaTA personálně posílena o dvě nové pracovnice,
pí. Pilátovou do Odd. tvorby a monitorování programů a Ing. Zmatlíkovou na
pozici účetní do Ekonomicko-organizačního odd.
- Předsednictvo dalo Hladíkovi ke zvážení přijetí absolventa práv do pracovního
poměru v KaTA.
6. Různé
- Vzhledem ke změně rozsahu činnosti tajemnice předsednictva a přechodu
některých jejích činností na pracovníky KaTA schválilo předsednictvo úpravu
její měsíční odměny s účinností od 1.4.2010.
- Předsednictvo projednalo a schválilo čtvrtletní odměnu ředitele KaTA.
- Klusáček požádal členy předsednictva, aby se seznámili s jeho návrhem
ohledně rozdělování odměn v rámci předsednictva a na příštím zasedání se k
němu vyjádřili.
O: členové PřTA ČR
T: 8.4.
- Janeček požádal KaTA o zakoupení modemu pro připojení na internet. V této
souvislosti byla diskutována i možnost úhrady přiměřené části nákladů za
mobilní telefon pro členy PřTA ČR (paušální odpočet, zvláštní mobil pro členy
PřTA ČR…).
O: KaTA
___________________________________________________________________________
Přetrvávající úkoly:
- Vypracování etického kodexu (O: ředitel KaTA, T: 30.4.)
- Zásady pro vypracování implementačního plánu (O: Bunček, T: 30.4.)
- Zorganizování úvodního setkání členů RP ALFA (O: KaTA, T: 30.4.)
- Sjednání schůzky s poslancem Urbanem (O: Bartošová)
Zapsala: Bartošová
Zkontroloval: Klusáček

