Zápis z 27. zasedání předsednictva Technologické agentury ČR (TA ČR)
Místo jednání: Kancelář TA ČR, Ruská 85, Praha 10
Datum:
27.5.2010, 14.00 hod.
Přítomni:
členové předsednictva: Janeček, Bunček, Kebo, Pospíšil
tajemnice předsednictva: Bartošová
hosté: Hladík, Chroustová, Pazour, Příhodová
Omluveni:
Klusáček
___________________________________________________________________________
1. K zápisu z 26. zasedání PřTA ČR ze dne 13.5. nebyly vzneseny připomínky, úkoly
vyplývající ze zápisu byly splněny nebo jejich plnění probíhá.
2. Aktuální vývoj v přípravě programu BETA
- Janeček seznámil přítomné se svým návrhem ohledně postupu přípravy
programu, uvedl, že bude použit modifikovaný model MV. Tabulka se
specifikací jednotlivých kroků přípravy byla přítomným rozeslána. Příhodová
informovala, že na formulář s požadavkem na sdělení názvů potenciálních VZ
reagovaly všechny oslovené resorty kromě MMR. Uvedla dále, že relevantním
resortům byl odeslán e-mail s dotazem na objem jejich VZ za poslední dva
roky. Předsednictvo se dohodlo, že později budovaná Rada programu BETA
bude tvořena jedním zástupcem každého resortu z pracovní skupiny tohoto
programu.
- Hladík poukázal na potřebu posílení pracovního týmu o zkušeného pracovníka
s praktickou znalostí VZ pro přípravu programu BETA, Ministerstvo vnitra
bude proto dotázáno na možnost poskytnutí externího pracovníka pro
spolupráci na přípravě tohoto programu.
3. Právní rozbory spolufinancování projektů do programu OMEGA z veřejných zdrojů
Na základě vyžádaného vyjádření JUDr. Krutílka a ÚOHS se předsednictvo dohodlo
na tom, že v programu OMEGA bude žadatelům kromě spolufinancování z vlastních
zdrojů umožněno i spolufinancování z institucionální podpory.
4. Aktuální vývoj v přípravě programu OMEGA
- Příhodová informovala, že do poradní skupiny programu OMEGA přišlo 16
nominací, na žádost o nominaci nereagovala pouze ČNB. Předsednictvo se
dohodlo, že v případě pozdější nominace zástupců ČNB, budou tito do poradní
skupiny kooptováni. Dále bylo dohodnuto, že za AV ČR bude akceptována
nominace zaslaná jejím předsedou Drahošem, kandidát nominovaný NHÚ AV
ČR bude vyškrtnut. NHÚ AV ČR bude o této skutečnosti informován dopisem
předsedy TA ČR, který připraví KaTA. Nominovaným kandidátům bude
zaslán dopis s informací o jejich jmenování do poradní skupiny programu
OMEGA společně se zápisem z prvního jednání pracovní skupiny tohoto
programu.
O: KaTA, Klusáček
T: 31.5.
- Bylo dohodnuto, že termínem pro uspořádání společného jednání pracovní
skupiny programu OMEGA, na které budou pozváni i členové poradní
skupiny, bude 3. červen (případně 14. červen). Program jednání připraví
Pospíšil.
O: Pospíšil
T: 31.5.

5. Program ALFA – aktuální informace
- Chroustová uvedla, že v řádném termínu bylo v programu ALFA podáno 652
projektů a informovala o nejčastějších závadách zjištěných při jejich formální
kontrole. Předsednictvo potvrdilo dříve přijatý záměr (nově formulovaný
Pospíšilem), aby do budoucna došlo ke zjednodušení administrativy při
podávání projektů.
- Dokument Pokyny pro členy RP a RPP se zapracovanými změnami rozešle
Chroustová členům předsednictva, kteří jí zašlou své případné další
připomínky do 28.5. Ve stejném termínu se členové PřTA ČR vyjádří také ke
dvěma verzím dotazníku (pro úspěšné a neúspěšné žadatele), který bude po
jeho odsouhlasení rozeslán všem zaevidovaným žadatelům o projekt.
O: členové PřTA ČR
T: 28.5.
6. Aktuality z Kanceláře TA ČR
- Hladík informoval, že došlo k jednání s pracovníky advokátní kanceláře Havel
& Holásek, zastupující mj. GA ČR, o možnosti poskytování právních služeb
Kanceláři TA ČR. Pospíšil upozornil na nutnost provedení výběrového řízení
pro uzavření rámcové smlouvy předpokládaného rozsahu.
- Hladík informoval o telefonické stížnosti pana Dvořáka z ČVUT ohledně
nepřijetí projektu. Uvedl, že projekt nebyl přijat z důvodu jeho dodání po
termínu.
- Hladík informoval o ukončení pracovního poměru Příhodové v KaTA (ke dni
30.6.2010), na její pozici postoupí Chroustová. Uvedl, že zároveň byl podán
inzerát s cílem personálně posílit Oddělení tvorby a monitorování programů.
7. Různé
- Pospíšil informoval o své schůzce se zástupci Technologické platformy
Udržitelná železniční doprava. Uvedl, že TA ČR byla nabídnuta možnost
využití jejich databáze hodnotitelů. Zápis z jednání bude členům PřTA ČR
rozeslán.
- Kebo informoval o kulatém stole SP ČR a RVŠ na téma Spolupráce univerzit
s průmyslem a odběrateli – překonání krize, který se konal 25.5. v Ostravě.
Uvedl, že TA ČR zde byla hodnocena pozitivně. Průběh jednání byl
zaznamenán na DVD, závěry z něho budou k dispozici na webových stránkách
(odkaz bude členům PřTA ČR rozeslán).
- Kebo a Bunček se omluvili z příštího zasedání předsednictva TA ČR dne 3.6.

Zapsala: Bartošová
Zkontroloval: Janeček

