Zápis z 25. zasedání předsednictva Technologické agentury ČR (TA ČR)
Místo jednání: Kancelář TA ČR, Ruská 85, Praha 10
Datum:
6.5.2010, 14.00 hod.
Přítomni:
členové předsednictva: Klusáček, Janeček, Bunček, Kebo
tajemnice předsednictva: Bartošová
hosté: Hladík, Chroustová, Pazour, Příhodová
Omluveni:
Pospíšil
___________________________________________________________________________
1. K zápisu z 24. zasedání PřTA ČR ze dne 29.4. nebyly vzneseny připomínky, úkoly
vyplývající ze zápisu byly splněny nebo jejich plnění probíhá.
2. Materiály do pracovní skupiny programu OMEGA
Předsednictvo se dohodlo, že RVŠ, ČKR, RAV, AV ČR, AVO, SP ČR, CI a ČNB
budou osloveny dopisem se žádostí o nominaci dvou kandidátů do poradní skupiny
programu OMEGA. Bude připraven také dopis se žádostí o právní analýzu ohledně
případného spolufinancování projektu z veřejných zdrojů, před odesláním rozešle
KaTA dopis k připomínkám členům PřTA ČR.
O: Klusáček, KaTA
T: 10.5.
3. ALFA – aktuální otázky k přihlašovaným projektům
- Hladík předložil tabulky podávající aktuální přehled o počtu oponentů podle
podprogramů a jejich dílčích cílů, stejně jako počtu projektů podle
podprogramů a jejich dílčích cílů.
- Předsednictvo diskutovalo o některých dotazech, které zazněly na školení
oponentů. Školení v Praze dne 3.5. a v Olomouci dne 5.5. se zúčastnilo celkem
410 oponentů, další školení je vzhledem k zájmu veřejnosti nutné.
- Bylo potvrzeno, že náhradní školení pro oponenty se bude konat 21. května od
10 hodin. Vzhledem k počtu zaregistrovaných a proškolených oponentů
(568/410) se očekává účast cca 150 osob.
- Klusáček uvedl, že ředitel Vitula (MŠMT) přislíbil obeslání oponentů z OP
VaVpI s informací o možnosti registrace do databáze oponentů TA ČR.
- Hladík uvedl, že bude třeba schválit komisi pro formální hodnocení projektů
na některém z dalších zasedání Předsednictva.
- Předsednictvo se dohodlo, že odměna za jeden oponentní posudek bude ve výši
2 tis. Kč. Předběžně byly stanoveny také roční odměny pro členy RP – 15 tis.
Kč a RPP – 5 tis. Kč.
4. ALFA – složení Rad podprogramů
Předsednictvo se dohodlo, že do RPP2 bude doplněna RNDr. Sychrová, nominovaná
AV ČR.
5. ALFA – příprava společného zasedání Rady programu a Rad podprogramů
- Hladík informoval o počtu potvrzených účastníků zasedání, uvedl, že z členů
RP nebyla doposud potvrzena pouze účast ministryně Bízkové a Ing.
Krištofíkové.
- Ohledně programu zasedání bylo dohodnuto, že Klusáček přednese úvodní
slovo s širší informací o TA ČR a předá též jmenovací dekrety členům RP a
RPP. Janeček přednese následně informace zaměřené na programy TA ČR.

-

Chroustová rozešle členům PřTA ČR připomínky Ing. Neumajera k Pokynům
pro hodnocení projektů, následně bude předsednictvem rozhodnuto, které
z jeho připomínek budou zapracovány.
O: členové PřTA ČR

6. Připomínky k Návrhu státního rozpočtu VaVaI pro léta 2011-2013
Klusáček informoval o vypořádání připomínek TA ČR v rámci MPŘ k Návrhu SR
VaVaI pro léta 2011-2013. Uvedl, že bylo dosaženo základního cíle, tedy, že ve
spolupráci S MŠMT bude vypracován nový program. Předsednictvo se dohodlo, že
zpravodajem pro tento program bude Klusáček, který vstoupí do jednání s náměstkem
Růžičkou a ředitelkou Říhovou z MŠMT.
7. Hladík uvedl, že oficiální stanovisko z jednání Vládní dislokační komise ohledně
požadavku TA ČR a GA ČR na společné sídlo nebylo doposud zasláno.
8. Různé
- Klusáček informoval, že proběhlo jednání s ředitelem Vitulou (MŠMT, o
možné spolupráci MŠMT a TA ČR, a to především v otázce inovačních
voucherů pro MSP. Konkrétní jednání na toto téma proběhnou v polovině
června. Byla též dohodnuta spolupráce při získávání oponentů pro programy
TA ČR a při analýze poznatků vyplývající z implementace OP VaVpI.
- Bunček uvedl, že certifikace výrobků ani klinické testování nemůže být
uznatelným nákladem projektu v programu ALFA.
- Předsednictvo vzalo na vědomí dopis náměstka Růžičky ohledně MPŘ
k materiálu Návrh nominace české části CZECH/ESA Task Force.
- Hladík informoval, že byl požádán o přednesení příspěvku o TA ČR na valné
hromadě Českomoravské elektrotechnické asociace.
- Klusáček informoval o jednání s IBM Corporation, zápis z jednání byl členům
PřTA ČR rozeslán.
- Předsednictvo odsouhlasilo zřízení rubriky „napište nám“ na webu TA ČR.
- Kebo potvrdil, že 13.5. se podle dohodnutého harmonogramu uskuteční další
setkání pracovní skupiny pro spolupráci s MPO, z jednání bude připraven
zápis.

Zapsala: Bartošová
Zkontroloval: Klusáček

