Zápis z 21. zasedání předsednictva Technologické agentury ČR (TA ČR)
Místo jednání: VŠB-TU Ostrava, 17. listopadu 15, Ostrava-Poruba
Datum:
8.4.2010, 13.00 hod.
Přítomni:
členové předsednictva: Janeček, Bunček, Kebo, Pospíšil
tajemnice předsednictva: Bartošová
hosté: Hladík, Chroustová, Pazour, Příhodová
Omluveni:
Klusáček
___________________________________________________________________________
1. K zápisu z 20. zasedání PřTA ČR ze dne 1.4. nebyly vzneseny připomínky, úkoly
vyplývající ze zápisu byly splněny nebo jejich plnění probíhá.
2. Přítomní členové PřTA ČR diskutovali o možnosti nákupu modemu (příp. karty) pro
připojení na internet a o úhradě poplatků za telefony.
O: KaTA (Příhodová)
3. Kebo uvedl, že termín pro schůzku s MPO nebyl ze strany Ing. Štíchy stále potvrzen.
4. Pospíšil navrhl, aby uživatelům informačního systému programu ALFA byla dána
možnost vpisování svých připomínek do automaticky vyskakujícího okénka, případně
by se toto okénko mohlo zobrazovat v potvrzujícím e-mailu o odeslání přihlášky.
Předsednictvo dalo návrh ke zvážení řediteli KaTA.
5. ALFA – diskuze nad aktuálními tématy
- Chroustová připraví návrh upřesněných pokynů pro oponenty a rozešle ho
členům PřTA ČR k připomínkám
O: KaTA (Chroustová)
T: 15.4.
- Školení oponentů se uskuteční v 1. dekádě května a budou na něj pozváni také
členové Rad podprogramů. Do příštího zasedání připraví KaTA oborové
rozdělení registrovaných oponentů, které bude následně konzultováno s MPO,
a oborové rozčlenění přijatých projektů. Dále bude třeba rozhodnout, kdy bude
uzavřena databáze přihlašování oponentů pro 1. výzvu.
O: KaTA
T: 15.4.
- Předsednictvo se dohodlo, že MŠMT bude požádáno o poskytnutí databáze
svých oponentů s tím, že TA ČR jako vstřícný krok nabídne návrh textu emailu pro oponenty nabízející jim možnost zapsání do databáze oponentů TA
ČR. Koncept dopisu s tímto textem bude zaslán panu náměstku Růžičkovi a
také MPO – panu náměstku Geussovi. Pospíšil uvedl, že podle jeho informací
byla databáze oponentů MD již Kanceláři TA ČR zaslána.
O: KaTA (příprava dopisu)
- Předsednictvo se usneslo na uspořádání setkání Rad podprogramů, na kterém
by s jejich členy mohlo předsednictvo TA ČR pohovořit o operativních
otázkách jejich práce.
O: KaTA
- Hladík informoval, že pro velký zájem bude dne 15.4. v Praze uspořádán
dodatečný informační seminář k 1. veřejné soutěži k programu ALFA. Za
PřTA ČR se ho zúčastní a úvodní informaci o TA ČR přednese Janeček.
6. ALFA – nominace do Rad podprogramů

Hladík informoval, že dopisy a e-maily se žádostí o nominace do RPP byly odeslány.
Vzhledem k termínu pro zaslání nominací (19.4.) budou podklady pro výběr 33 členů
RPP z nominovaných kandidátů předsednictvu TA ČR předloženy 22.4.
O: KaTA
T: 22.4.
7. ALFA - FAQ
Chroustová uvedla, že v současné době rubrika FAQ obsahuje 43 dotazů, které jsou
průběžně aktualizovány. Předsednictvo TA ČR souhlasilo s návrhem Keba, aby otázky
byly pro lepší přehlednost tematicky rozčleněny.
8. ALFA – příprava implementačního plánu
Bunček informoval, že připravil návrh zásad pro vypracování implementačního plánu
a rozeslal ho členům PřTA ČR. Své případné připomínky k návrhu zašlou členové
PřTA ČR Bunčekovi do 12.4. Předsednictvo se shodlo na návrhu M. Bunčeka, aby
implementační plán byl součástí smlouvy o využití výsledků.
9. Příprava pracovní skupiny programů OMEGA a BETA
- Hladík uvedl, že odpovědným pracovníkem pro přípravu obou programů bude
v současné době za KaTA Příhodová. Příhodová potvrdila stanovisko MPO, že
nebudou nominovat svého kandidáta do pracovní skupiny pro přípravu
programu BETA.
- Termín setkání PS byl předběžně dohodnut na 23.4. (předpokládá se trvání cca
3 hodiny), návrh programu a informace o jednotlivých nominovaných zašle
KaTA v průběhu příštího týdne Janečkovi.
O: KaTA (Příhodová)
T: 16.4.
- Janeček uvedl, že ohledně náplně setkání PS programu BETA bude TA ČR
vycházet z požadavků jednotlivých resortů, které byly zaslány jako odpověď
na žádost o aktualizaci témat veřejných zakázek, přičemž je třeba posoudit
případné duplicity či témata jdoucí zásadně proti sobě. První schůzka PS by
měla sloužit především jako platforma ke sjednocení názorů přítomných
zástupců rezortů.
- K setkání PS programu OMEGA Pospíšil uvedl, že bude nutná diskuze o tom,
co je cílem programu a co je typickým výsledkem aplikovaného
společenskovědního výzkumu. Před setkáním PS proběhne jeho schůzka
s Hebákovou.
10. Aktuality z činnosti Kanceláře TA ČR
- Hladík uvedl, že pokračují práce na zlepšování webu TA ČR a zmínil, že
KaTA již získala přístupový kód pro nahlížení do eKlepu.
11. Různé
- Kebo informoval, že doporučil zástupci Evropské bezpečnostní platformy,
který se na něj obrátil s dotazem, jakým způsobem bude TA ČR podporovat
technologické platformy a zároveň s požadavkem o účast zástupce TA ČR na
semináři Evropské bezpečnostní platformy, aby v tomto smyslu zaslal oficiální
dopis KaTA.
- Bunček se omluvil z příštího zasedání PřTA ČR dne 15.4.
___________________________________________________________________________
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: Janeček

