Zápis z 28. zasedání předsednictva Technologické agentury ČR (TA ČR)
Místo jednání: Technologické centrum AV ČR, Rozvojová 135, Praha 6
Datum:
3.6.2010, 14.00 hod.
Přítomni:
členové předsednictva: Klusáček, Janeček, Pospíšil
tajemnice předsednictva: Bartošová
hosté: Hladík, Chroustová, Pazour
Omluveni:
Bunček, Kebo
___________________________________________________________________________
1. K zápisu z 27. zasedání PřTA ČR ze dne 27.5. nebyly vzneseny připomínky, úkoly
vyplývající ze zápisu byly splněny nebo jejich plnění probíhá.
2. Jednání pracovní skupiny pro přípravu programu BETA
- Janeček uvedl, že dne 31.5. proběhlo druhé jednání pracovní skupiny pro
přípravu programu BETA. Vzhledem k požadavkům jednotlivých resortů na
rok 2012 v celkové výši cca 168 mil. Kč bude třeba, aby Rada programu po
svém ustavení provedla vytřídění jejich výzkumných potřeb. Bude využito
údajů z databáze CEP, na základě kterých připraví KaTA přehled objemu VZ u
jednotlivých resortů za poslední dva roky.
O: KaTA
- Předsednictvo diskutovalo složení Rady programu BETA. Janeček uvedl, že
většinovým míněním na jednání PS bylo, aby Rada programu BETA byla
tvořena jedním zástupcem každého resortu z pracovní skupiny tohoto
programu. Zástupci resortů byli požádáni, aby se k této otázce vyjádřili
v termínu do 14.6. Ohledně předsedy Rady programu předsednictvo předběžně
souhlasilo s návrhem Janečka, aby na obsazení této pozice bylo vypsáno
výběrové řízení. Janeček dále uvedl, že v současné době je připravován jednací
řád a statut Rady programu BETA.
- Janeček informoval, že Ministerstvo vnitra vyjádřilo zájem o zadání svých VZ
na témata mimo bezpečnostní výzkum v rámci programu BETA.
- PS BETA se sejde na dalším jednání koncem června.
3. Jednání pracovní a poradní skupiny pro přípravu programu OMEGA
- Pospíšil informoval, že jednání pracovní skupiny programu OMEGA, na které
budou přizváni také členové poradní skupiny, proběhne 14.6. Uvedl, že
nominovaní kandidáti do poradní skupiny byli obesláni s informací o jejich
jmenování.
- Janeček informoval, že obdržel možný námět pro program OMEGA od D.
Municha.
4. Program ALFA – aktuální informace
- Chroustová informovala, že v současné době je z 652 projektů, které byly
v řádném termínu podány do programu ALFA, zkontrolováno 459, z toho
prozatím vyřazených je 127. Předsednictvo diskutovalo některá kritéria
vyřazování.
- Klusáček informoval o svém jednání na MPO. Uvedl, že ze strany MPO bylo
dáno ke zvážení, aby v příštích výzvách programu ALFA byl připuštěn souběh
žádostí o dotaci téhož projektu i v programech MPO s tím, že dotace může
nakonec být poskytnuta pouze z jednoho programu. Členové PřTA ČR

-

-

-

předběžně vyjádřili souhlas, KaTA prověří možnost změkčení kritéria ohledně
zákazu ucházení se o jiné finanční prostředky, které platilo v 1. výzvě
programu ALFA. Předsednictvo TA ČR se s představiteli MPO dohodlo na
pravidelných schůzkách 1x za měsíc vždy v pátek týden před zasedáním RVVI
od 11 hod. střídavě na MPO a v TA ČR + možných schůzkách ad hoc. Zápis
z jednání byl členům PřTA ČR rozeslán.
O: KaTA
Ohledně procesu hodnocení projektových žádostí programu ALFA se
předsednictvo dohodlo, že oponenti budou dodatečně instruováni, aby snížili
body na podprahovou hodnotu, pokud dojdou k názoru, že některé náklady
v projektu jsou výrazně nepřiměřené. Pokud k podprahové hodnotě dojdou oba
oponenti, projekt, i přes případné celkové vysoké bodové hodnocení, nebude
doporučen RPP k dotaci. V případě, že k podprahové hodnotě dojde pouze
jeden oponent, rozhodne o doporučení či nedoporučení projektu k dotaci,
zpravodaj, který si případně může přes KaTA vyžádat další posudek experta.
Výše uvedený mechanismus ohledně podprahových hodnot bude přitom platit
pro všechna kritéria, nikoliv pouze pro nákladové.
Předsednictvo se dohodlo, že pro schválení přidělení zpravodaje pro projekt
nebude nutné svolávání RP a RPP, schválení bude možné provést per rollam.
Chroustová zapracuje změnu do Pokynů pro členy RP a RPP a rozešle
dokument členům PřTA ČR.
O: Chroustová
Předsednictvo se dohodlo, že prof. Raclavská bude zařazena jako náhradnice
do RPP2.

5. Informace o průběhu a výsledcích služební cesty do Japonska
Klusáček informoval o služební cestě do Japonska, kterou absolvoval v termínu 22.27.5. Vyzdvihl především jednání s organizací NEDO (New Energy and Industrial
Development Organization), fungující na principech podobných TA ČR. Uvedl, že
bylo dosaženo dohody o zahájení spolupráce mezi NEDO a TA ČR s tím, že během tří
měsíců by měla být dohodnuta témata spolupráce a způsoby jejího rozvinutí a dohoda
bude poté písemně formalizována ve formě Memoranda o výměně informací, jako
prvního kroku pro rozvoj spolupráce. Kontaktními osobami za NEDO byli jmenováni
S. Naruse a H. Yoshioka, přičemž s H. Yoshioka proběhne dne 10.6. v 16.30 hod.
schůzka v KaTA. Předsednictvo se dohodlo, že kontaktními osobami za TA ČR pro
jednání s NEDO budou Klusáček a Kebo, kteří připraví z jednání zápis.
O: Klusáček, Kebo
T: 17.6.
6. Aktuality z Kanceláře TA ČR
- Hladík informoval, že k pohovoru na pozici referenta do Oddělení tvorby a
monitorování programů bude pozváno 11 uchazečů. Uvedl, že MV vyjádřilo
ochotu k poskytnutí externího pracovníka pro přípravu programu BETA,
v současné době je řešena otázka, za jakých podmínek by tento pracovník
mohl být poskytnut.
- Hladík informoval, že byla iniciována změna tabulkových tarifů pro
zaměstnance KaTA, MPSV přislíbilo podání návrhu na změnu při nejbližší
novele platových předpisů.
- Hladík informoval o setkání se zástupcem Národního archivu ČR ohledně
spisové služby. Uvedl, že od 1.7. má TA ČR povinnost automatizovaného

systému spisové služby, což bude mít za následek zvýšené nároky na
pracovníky KaTA.
7. Různé
- Předsednictvo se dohodlo, že TA ČR se z důvodu omezených personálních
kapacit nebude zúčastňovat schůzek pracovní skupiny MŽP pro Aktualizovaný
program podpory environmentálních technologií v ČR organizovaných CENIA
(ani dalších podobných aktivit). Organizace CENIA byla o této skutečnosti
písemně informována.
- Hladík informoval o schůzce se zástupci vyhlašovatele ceny o nejlepší
spolupráci roku American Chamber of Commerce in the CR (ACC), na níž byl
vyjádřen zájem o participaci TA ČR na této soutěži. Bylo předběžně
dohodnuto, že vedle hlavní ceny bude v rámci soutěže vyhlášena zvláštní cena
TA ČR, přičemž její forma (finanční či věcná) a kritéria jejího udělení, budou
dále diskutovány. Kontaktní osobou pro jednání s ACC bude, vzhledem k jeho
účasti v komisi, která bude rozhodovat o udělení hlavní ceny, Bunček.
- Na příštím zasedání PřTA ČR bude projednána případná změna jeho termínů
ze čtvrtečních na páteční.
- Pospíšil se omluvil z příštího zasedání předsednictva TA ČR dne 10.6.

Zapsala: Bartošová
Zkontrolovali: Klusáček, Janeček

