Zápis z 22. zasedání předsednictva Technologické agentury ČR (TA ČR)
Místo jednání: Kancelář TA ČR, Ruská 85, Praha 10
Datum:
15.4.2010, 14.00 hod.
Přítomni:
členové předsednictva: Janeček, Kebo, Pospíšil
tajemnice předsednictva: Bartošová
hosté: Hladík, Chroustová, Pazour, Příhodová
Omluveni:
Bunček, Klusáček
___________________________________________________________________________
1. K zápisu z 21. zasedání PřTA ČR ze dne 8.4. nebyly vzneseny připomínky, úkoly
vyplývající ze zápisu byly splněny nebo jejich plnění probíhá.
2. Předsednictvo pověřilo KaTA, aby připravila dopis pro MPO (ředitele Štíchu) a
MŠMT (ředitele Vitulu) se žádostí o rozeslání Kanceláří již připraveného textu
oponentům z jejich databází. Oponentům z databáze MD, která již byla poskytnuta,
zašle KaTA e-mail s nabídkou možnosti jejich přihlášení na webových stránkách TA
ČR.
O: KaTA
3. Aktuality z programu ALFA
- Předsednictvo diskutovalo návrh příručky pro oponenty a provedlo v ní
několik drobných změn. Návrh se zapracovanými připomínkami bude členům
PřTA ČR rozeslán.
O: KaTA (Chroustová)
- K otázce podepisování prokázání způsobilosti žadatele o projekt se
předsednictvo usneslo, že toto se bude řídit ustanoveními Občanského
zákoníku, tedy může být podepsáno pouze statutárním orgánem žadatele nebo
jeho zplnomocněným zástupcem. V případě zplnomocnění jiné osoby musí být
notářsky ověřená plná moc přiložena ke každému projektu. TA ČR tím
reflektuje doporučení RVŠ, aby nebyly zbytečně rozmělňovány pravomoci
statutárních zástupců univerzit; k tomu by mohlo vést paušální delegování
práva podpisu na nižší stupně řízení univerzit.
- Předsednictvo požádalo KaTA o přípravu dopisu pro sekretariát RVVI
s dotazem, zda fakultní nemocnice splňují definici výzkumné organizace podle
Rámce.
O: KaTA
- Chroustová uvedla, že probíhá příprava školení pro oponenty, termín konání je
stále předpokládán v 1. dekádě května. Přítomní členové předsednictva se
shodli na tom, že je třeba, aby proběhla dvě geograficky oddělená školení –
v Čechách (Praha) a na Moravě (pravděpodobně Olomouc), a že pro
oponování projektových návrhů první výzvy programu ALFA budou
akceptováni pouze ti oponenti, kteří se školení zúčastní. Otázka bude
definitivně dořešena na příštím zasedání PřTA ČR. Neoficiálně lze počítat ještě
s jedním náhradním termínem pro ty, kdo se nemohli zúčastnit školení
v řádném termínu (pravděpodobně organizováno v konferenčním sále sídla TA
ČR).
O: členové PřTA ČR
4. Příprava pracovní skupiny programů OMEGA a BETA

-

-

-

Příhodová informovala, že setkání pracovních skupin obou programů
se uskuteční 27.4. od 9.00 hod. resp. od 10.30 hod. v budově KaTA. Uvedla, že
podklady pro schůzku PS a návrh jejího programu byly členům PřTA ČR
rozeslány. V programu jednání obou PS je počítáno s představením
nominovaných zástupců jednotlivých resortů a stručnou prezentací Janečka a
Pospíšila s informací o programech BETA a OMEGA (vzor prezentace
připraví KaTA). U PS programu BETA budou kromě toho diskutovány náměty
a požadavky resortů, u PS programu OMEGA proběhne se zástupci resortů
diskuse ohledně jejich představy o výsledcích aplikovaného
společenskovědního výzkumu.
Pospíšil požádal, aby v dokumentu s informací o programu OMEGA bylo
uvedeno, že průměrná délka projektu v tomto programu se předpokládá
v trvání dvou let bez souběhu jednotlivých výzev a že maximální míra podpory
je ve výši 80%.
O: KaTA (Příhodová)
Předsednictvo se dohodlo na tom, že kromě zástupců nominovaných
jednotlivými resorty bude na setkání PS programu OMEGA pozván také prof.
Potůček jakožto kandidát na člena Výzkumné rady TA ČR, kterého schválilo
252. zasedání RVVI dne 9.4.2010 pro konečné schválení vládou České
republiky.

5. Aktuality z KaTA
Příhodová informovala, že karty pro připojení na internet, jejichž nákup byl
požadován Kebem, Pospíšilem a Bunčekem jsou již zastaralé a bude jim tedy pořízen
jiný model. Modem pro Janečka byl dotyčnému předán.
6. Různé
- Předsednictvo vzalo na vědomí dopis 1. místopředsedkyně RVVI Kopicové
vyhlašující MPŘ s návrhem na jmenování členů VR TA ČR. Pospíšil uvedl, že
RAV vyjádřila námitky k navrhovanému složení VR a bude iniciovat reakce
formou připomínek k tomuto návrhu.
- Členové PřTA ČR schválili finální znění prohlášení předsednictva TA ČR ke
složení RP a RPP programu ALFA, prohlášení bude uveřejněno na webu.
- Hladík předal členům předsednictva dopisy M. Kopicové s žádostí o vyjádření
TA ČR v rámci MPŘ, a sice k „Návrhu výdajů státního rozpočtu ČR na
výzkum, exp. vývoj a inovace na r.2011 s výhledem na léta 2012 a 2013“ a ke
„Změně Podmínek pro věcné nebo finanční ocenění mimořádných výsledků
výzkumu, exp. vývoje a inovací…“, příslušné přílohy k dopisům rozešle
Hladík členům PřTA ČR elektronicky. Vzhledem ke lhůtě pro sdělení
připomínek za TA ČR (27.4.) zašlou členové předsednictva své případné
připomínky k oběma materiálům nejpozději do 26.4. V souvislosti s
materiálem „Návrh výdajů státního rozpočtu ČR…“ Kebo uvedl, že
financování center aplikovaného výzkumu by mělo být od roku 2011
zajišťováno TA ČR; s ohledem na výrazný nárůst agendy KaTA bude tedy
třeba požádat o navýšení institucionálních prostředků.
O: členové PřTA ČR
T: 26.4.
- Kebo informoval o svém jednání s Ing. Štíchou z MPO. Uvedl, že následující
jednání s MPO bylo dohodnuto na 29.4, a dále každých 14 dní až do konce
června. Bylo diskutováno zamezení duplicit při podávaní projektů do
programu TIP a ALFA, což by mělo být hlavním bodem příštího jednání

pracovní skupiny. Zmínil, že duplicita musí být řešena věcně i časově a
upozornil na problém s právním prokazováním kolize. Předsednictvo v této
souvislosti konstatovalo, že prohlášení žadatele o tom, že nepodal obdobný
projekt, musí být nejen v žádosti, ale znovu i ve smlouvě o financování
projektu. Kebo dále informoval, že MPO je ochotno (na základě předávacího
protokolu) poskytnout TA ČR svou databázi oponentů s tím, že následně
budou mít k dispozici databázi oponentů TA ČR.
___________________________________________________________________________
Přetrvávající úkoly:
- Příprava podkladů pro výběr členů RPP ALFA (O: KaTA, T: 22.4.)
- 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

