Zápis z 29. zasedání předsednictva Technologické agentury ČR (TA ČR)
Místo jednání: Kancelář TA ČR, Ruská 85, Praha 10
Datum:
10.6.2010, 14.00 hod.
Přítomni:
členové předsednictva: Klusáček, Janeček, Bunček, Kebo
tajemnice předsednictva: Bartošová
hosté: Hladík, Chroustová, Pazour
Omluveni:
Pospíšil
___________________________________________________________________________
1. K zápisu z 28. zasedání PřTA ČR ze dne 3.6. byly vzneseny dvě připomínky, které
byly zapracovány. Úkoly vyplývající ze zápisu byly splněny nebo jejich plnění
probíhá.
2. Informace o výsledcích a schválení formálního hodnocení projektů podaných do
programu ALFA
- Chroustová informovala, že při formálním hodnocení bylo vyřazeno 201
projektů a podala přehled o chybách, které byly důvodem jejich vyřazení.
Předsednictvo formální hodnocení projektů schválilo.
- Předsednictvo se dohodlo, že pokud v žádosti o projekt není specifikována
velikost podniku, bude podnik klasifikován jako velký. Příslušný žadatel bude
nicméně o tomto nedostatku informován a bude mu dána možnost případného
stáhnutí projektové žádosti.
O: KaTA
- Na webové stránky TA ČR bude umístěno devět nejčastějších důvodů vyřazení
projektu, každému vyřazenému žadateli bude nicméně sdělen konkrétní důvod
jeho vyřazení.
O: KaTA
- V případě čtyř projektů, u kterých je pochybnost ohledně dostatečnosti
prokázání ze strany žadatelů o tyto projekty, že jsou výzkumnými
organizacemi, bude vznesen oficiální dotaz na ÚOHS.
O: Chroustová
- Klusáček požádal KaTA o vypracování seznamu žadatelů o projekty podané
do programu ALFA. Uvedl, že do budoucna by bylo žádoucí vytvoření
intranetu (s omezeným přístupem) pro umísťování informací obdobného
druhu.
O: KaTA
3. Schválení procesu hodnocení projektových žádostí programu ALFA
Členové PřTA ČR provedli drobnou úpravu dokumentu Pokyny pro členy RP a RPP a
následně ho schválili. Dokument rozešle KaTA členům RP a RPP v nejbližší době.
O: KaTA
4. Diskuze o změně termínů zasedání předsednictva TA ČR
Byla diskutována možná změna termínů zasedání předsednictva TA ČR a prodloužení
jejich intervalu. Definitivní rozhodnutí v této záležitosti bude učiněno na příštím
zasedání PřTA ČR dne 17.6.
O: členové PřTA ČR
5. Jednání se zástupcem organizace NEDO (Japonsko)

Klusáček nastínil témata, která budou projednána se zástupcem pařížské kanceláře
japonské organizace NEDO H. Yoshiokou.
6. Různé
- Klusáček informoval o svém jednání s ředitelem Taipei Economic and Cultural
Office J. Shiehem, zápis z jednání bude předsednictvu rozeslán.
- Bylo dohodnuto, že komise, která bude rozhodovat o zisku zvláštní ceny TA
ČR v rámci soutěže o nejlepší spolupráci roku, bude tvořena členy
předsednictva TA ČR. Vzhledem k problematičnosti udělení finanční ceny,
bude mít cena formu věcnou, případný finanční obnos bude možné udělit
pouze v případě zájmu o jeho poskytnutí ze strany partnerů (sponzorů) soutěže.
KaTA připraví oficiální dopis (podepsaný předsedou) s vyjádřením zájmu o
participaci TA ČR na této soutěži ve formě vyhlášení zvláštní ceny TA ČR.
O: KaTA, předseda
- Klusáček uvedl, že byl guvernérem ČNB Tůmou požádán o setkání.
- Předsednictvo schválilo použití loga TA ČR v Inovační brožuře
Moravskoslezského kraje a v článku v časopise CzechFocus vydávaného
CzechInvestem.

Zapsala: Bartošová
Zkontroloval: Klusáček

