Zápis z 30. zasedání předsednictva Technologické agentury ČR (TA ČR)
Místo jednání: Kancelář TA ČR, Ruská 85, Praha 10
Datum:
17.6.2010, 14.00 hod.
Přítomni:
členové předsednictva: Janeček, Bunček, Kebo, Pospíšil
tajemnice předsednictva: Bartošová
hosté: Hladík, Chroustová, Pazour
Omluveni:
Klusáček
___________________________________________________________________________
1. K zápisu z 29. zasedání PřTA ČR ze dne 10.6. nebyly vzneseny připomínky, úkoly
vyplývající ze zápisu byly splněny nebo jejich plnění probíhá.
2. Informace o kontrole projektových žádostí podaných do programu ALFA
- Chroustová informovala, že odmítnutým žadatelům jsou zodpovídány důvody
jejich vyřazení a jsou vyřizovány případné stížnosti. Uvedla, že lhůta pro
možnost odvolání proti vyřazení projektu je do 30.6.
- Chroustová uvedla, že probíhá dolaďování formuláře pro oponenty, losování
oponentů bude započato během příštího týdne.
- Chroustová provede aktualizaci harmonogramu vyhodnocení programu ALFA
a rozešle ho členům PřTA ČR.
O: Chroustová
3. Aktuální informace o přípravě programu BETA
Janeček informoval, že celkový objem finančních prostředků požadovaných
jednotlivými resorty na své VZ na rok 2012 činí 169 mil. Kč. Vzhledem ke
skutečnosti, že podle střednědobého výhledu je k dispozici pouze 100 mil. Kč.,
schválilo předsednictvo redukci požadavků jednotlivých resortů tak, aby celkový
objem finančních prostředků na rok 2012 tuto částku nepřekročil. Redukce bude
provedena s přihlédnutím k objemu veřejných zakázek, kterým resorty disponovaly
v roce 2009. Přidělené částky budou zástupcům resortů oznámeny nejpozději na
druhém jednání PS programu BETA, které se uskuteční 28.6. Resort si následně sám
stanoví, které z jím navrhovaných projektů mají nejvyšší prioritu. Rada programu
BETA by pak návrhy resortů schválila a případně posuzovala jejich duplicity.
Předsednictvo s navrženým postupem souhlasilo.
4. Aktuální informace o přípravě programu OMEGA
Janeček informoval, že na setkání pracovní a poradní skupiny programu bylo zástupci
resortů akceptováno vše, co bylo prezentováno Pospíšilem. Bylo dohodnuto, že resorty
se nejpozději do 30.6. vyjádří ke konsolidovanému dokumentu s tématy programu,
OMEGA, který připraví a rozešle Chroustová. Předsednictvo se dohodlo, že bude
stanoven limit pro projekty v programu OMEGA, a to ve výši 3 mil. Kč.
O: Chroustová
5. Hladík informoval, že byl ředitelem Machotkou z MPO pozván na kulatý stůl „Fondy
rizikového kapitálu pro ochranu technických řešení, zejména v zahraničí, s ohledem na
zakládání start-up a spin-off firem“. Vzhledem k jeho nepřítomnosti v termínu konání
této akce se jí za TA ČR zúčastní Janeček. Ředitel Machotka bude v tomto smyslu
informován.

6. Hladík uvedl, že Technologické agentuře byla nabídnuta aktivní účast (formou cca 15
minutové prezentace) na konferenci „Řízení podniku v krizovém období“ při
mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Bylo dohodnuto, že prezentaci přednese
Kebo.
7. Jednání se zástupcem organizace NEDO (Japonsko)
Kebo informoval o průběhu jednání s H. Yoshiokou z pařížské kanceláře japonské
organizace NEDO, které se uskutečnilo 10.6.a zúčastnil se ho též předseda Klusáček.
Na setkání byly vzájemně představeny aktivity obou organizací. Uvedl, že z japonské
strany byl potvrzen zájem o podepsání memoranda o výměně informací do podzimu
2010. Bylo řečeno, že důležitou součástí informační výměny bude vymezení
podmínek, za jakých bude s duševním vlastnictvím nakládáno. Vzhledem ke
značnému nárůstu potřeby finančních prostředků ze strany TA ČR v případě
společného programu s NEDO vstoupí předsednictvo v jednání s MŠMT ohledně
kompetencí a navýšení souvisejících finančních prostředků. Předsednictvo dále
požádalo KaTA, aby pro účely podobných jednání byly vyrobeny dárkové předměty
s logem TA ČR.
8. Předsednictvo TA ČR souhlasí s členstvím TA ČR v TAFTIE (The Association for
Technology Implementation in Europe) a zároveň s českou reprezentací v této
asociaci, na kterou byl MŠMT nominován Klusáček. Vzhledem k vysokému ročnímu
členskému příspěvku v TAFTIE bude MŠMT požádáno o finanční spoluúčast.
Informace o asociaci jsou k dispozici na webových stránkách www.taftie.org.
9. Bylo dohodnuto, že zasedání PřTA ČR zůstanou ve čtvrtečním termínu (od 14 h.),
bude nicméně prodloužen jejich interval, a to na 14 dní. Příští zasedání se tedy
uskuteční 1.7.
10. Hladík informoval, že započala příprava textů propagačních materiálů TA ČR (jejich
dokončení se předpokládá na konci léta) a práce na anglické verzi webových stránek
TA ČR. Bylo dohodnuto, že výchozí text pro propagační materiály bude připraven
Klusáčkem.
O: Klusáček
11. Různé
- Hladík informoval, že nebylo vyhověno žádosti TA ČR a GA ČR o poskytnutí
společného sídla (oficiální vyjádření Úřadu vlády bylo nicméně doručeno
pouze GA ČR) a uvedl, že 25.6. proběhne jednání předsedů obou agentur
ohledně této otázky. Informoval o možnosti pronájmu prostor (pouze pro TA
ČR) v ÚPV za výhodných ekonomických podmínek jakožto variantě při
neposkytnutí finančních prostředků ze strany MF na společné sídlo TA ČR a
GA ČR.
- KaTA připraví harmonogram úkolů do konce roku zahrnující též potřebu
přijímání nových zaměstnanců a termíny týkající se informačního systému.
O: KaTA

Zapsala: Bartošová
Zkontroloval: Janeček

