Zápis z 24. zasedání předsednictva Technologické agentury ČR (TA ČR)
Místo jednání: Kancelář TA ČR, Ruská 85, Praha 10
Datum:
29.4.2010, 14.00 hod.
Přítomni:
členové předsednictva: Janeček, Bunček, Kebo, Pospíšil
tajemnice předsednictva: Bartošová
hosté: Hladík, Chroustová, Pazour, Příhodová
Omluveni:
Klusáček
___________________________________________________________________________
1. K zápisu z 23. zasedání PřTA ČR ze dne 22.4. nebyly vzneseny připomínky, úkoly
vyplývající ze zápisu byly splněny nebo jejich plnění probíhá.
2. Jednání pracovní skupiny programu BETA
Janeček uvedl, že MV poskytlo po předchozí konzultaci TA ČR řadu užitečných
dokumentů, mj. formulář, který byl využíván při přípravě jejich programu veřejných
zakázek (VZ). Každý žadatel ve formuláři uvede název potenciální VZ, popíše,
k čemu bude použit výsledek řešení a doplní další nezbytné údaje. Formulář
(přizpůsobený potřebám TA ČR) bude rozeslán všem členům PS programu BETA
s žádostí o jeho vyplnění do tří týdnů. Příští schůzka PS se uskuteční na konci května.
3. Jednání pracovní skupiny programu OMEGA
Pospíšil uvedl, že na jednání bylo opakováno, že TA ČR poskytne pouze 80 %
podpory, nicméně žadatelé nebudou omezováni v tom, jakým způsobem dofinancovat
zbývajících 20%. Předsednictvo se dohodlo na zadání právní analýzy ohledně
možného dofinancování z veřejných zdrojů, za tímto účelem bude osloven ÚOHS.
Návrh dopisu připraví Pospíšil a rozešle ho k připomínkám členům PřTA ČR. Kromě
toho bude osloven také zkušený právník. Pospíšil dále uvedl, že na jednání PS byla
představena témata z NPV III, která by mohla být i výchozími tématy programu
OMEGA. Náměty mohu být ze strany resortů modifikovány, příp. doplněny. Program
nebude členěn na podprogramy. Předsednictvo dalo ke zvážení předsedovi ustavení
poradní skupiny pro přípravu programu OMEGA.
O: Pospíšil (příprava dopisu), Klusáček (zjištění kontaktu)
4. ALFA – Pokyny pro členy RP a RPP
Předsednictvo diskutovalo Pokyny pro členy RP a RPP a provedlo v nich několik
drobných změn. Další případné připomínky zašlou členové PřTA ČR Chroustové. Po
jejich zapracování budou Pokyny zaslány předsedům RPP. Stejný postup bude
uplatněn i u Formuláře posudku zpravodaje návrhu projektu. Předsednictvo se
dohodlo, že v případě nenalezení vhodného oponenta losováním, bude oponent
nominován RPP. Předsednictvo schválilo účast zástupce firmy e-Projekty na prvním
jednání RPP, kde budou do systému zadávány výsledky hodnocení projektových
návrhů. Následně bude rozhodnuto, zda tato forma spolupráce bude přínosná i pro
další jednání RPP hodnotící projektové žádosti.
O: členové PřTA ČR
T: 2.5.
5. ALFA – příprava školení pro oponenty
Chroustová uvedla, že příprava školení probíhá podle plánu, Janeček rozešle členům
PřTA ČR stručné poznámky k jeho programu. Předsednictvo se dohodlo, že

náhradním termínem pro školení oponentů bude 21. květen (od 10 hodin) a zúčastní se
ho Kebo s Pospíšilem.
6. ALFA – projednání kandidátů do RPP
Členové PřTA ČR projednali složení RPP programu ALFA, přičemž respektovali
zejména oborové zastoupení a kompetentnost navrhovaných; návrh byl zaslán k
vyjádření předsedovi TA ČR.
7. Různé
- Pospíšil informoval o své účasti na vypořádání připomínek z MPŘ týkající
se Národního kosmického plánu (NKP) a o navazujícím jednání s náměstkyní
ministra dopravy Schautovou, na kterém MD vyjádřilo zájem, aby TA ČR
připravila program Národního kosmického výzkumu. Uvedl, že je třeba, aby
byl nejprve vyjasněna role MD a MŠMT; rovněž musí být specifikován objem
finančních prostředků pro tento program.
- Členové PřTA ČR dali předsedovi ke zvážení nominaci ředitele KaTA do
Komise pro hodnocení výsledků RVVI. Ohledně odborných komisí RVVI
se předsednictvo dohodlo, že nominace do těchto komisí prozatím nebude
provedena, nicméně v případě ustavení VR do 12.5., může být případně
nominován některý z jejích členů.
- Kebo informoval o své účasti na zasedání odborného poradního orgánu
programu MŠMT - 1M Centra aplikovaného výzkumu. Uvedl, že program
Center byl na zasedání hodnocen jako jeden z nejúspěšnějších a je tedy dobrý
důvod k jeho prodloužení. Předsednictvo zastává názor, že je třeba, aby byl
vypsán nový program, který by byl otevřený pro všechny subjekty a mohl
současně podpořit nejkvalitnější centra z programu 1M.
- Předsednictvo se dohodlo, že nebude pořizován zvukový záznam z jednání RP
a RPP, mj. z technických důvodů (bylo by potřeba speciální záznamové
zařízení, zajišťující autenticitu záznamu).
- Ředitel KaTA dal předsednictvu ke zvážení pořádání vícedenních zasedání
RPP, na kterých by proběhl celý proces hodnocení projektů.

Zapsala: Bartošová
Zkontroloval: Janeček

