Zápis z 31. zasedání předsednictva Technologické agentury ČR (TA ČR)
Místo jednání: Kancelář TA ČR, Ruská 85, Praha 10
Datum:
1.7.2010, 14.00 hod.
Přítomni:
členové předsednictva: Klusáček, Bunček, Kebo, Pospíšil
tajemnice předsednictva: Bartošová
hosté: Chroustová
Omluveni:
Janeček
___________________________________________________________________________
1. K zápisu ze 30. zasedání PřTA ČR ze dne 17.6. nebyly vzneseny připomínky, úkoly
vyplývající ze zápisu byly splněny nebo jejich plnění probíhá.
2. Informace o přípravě programu BETA
Chroustová informovala o průběhu jednání pracovní skupiny pro přípravu programu
BETA dne 26.6. Uvedla, že většina resortů souhlasila s navrženým rozdělením
finančních prostředků, pouze ze strany MV a MMR bylo požádáno o případné mírné
navýšení. Uvedla dále, že resorty byly požádány, aby do 14 dnů zaslaly své
připomínky k cílům programu, připomínky budou Kanceláří TA následně zapracovány
a text rozeslán k další konzultaci.
O: KaTA
3. Informace o přípravě programu OMEGA
Pospíšil informoval, že témata programu OMEGA jsou ze strany resortů respektována,
uvedl, že přišlo pouze několik menších doplnění.
4. Klusáček uvedl, že TC vypracovalo studii analyzující program Výzkumných center
1M, studie bude rozeslána členům PřTA ČR k vnitřnímu využití.
5. Aktualizované složení Výzkumné rady TA ČR
Klusáček připomněl, že původní návrh složení VR nebyl vládou projednán z důvodu
připomínek vznesených ze strany MD, MŽP, MZe a HK a uvedl, že aktualizované
složení VR bude projednáno na příštím zasedání RVVI dne 30.7. Předsednictvo
diskutovalo návrhy na změnu složení VR a shodlo se, že dosavadní složení VR je
reprezentativní, všestranně vyvážené a odborně kvalifikované a vyhovující pro
strategickou koncepční spolupráci. Pokud by se RVVI rozhodla obměnit původní
návrh ve smyslu připomínek, pak předsednictvo akceptuje kandidáty navržené MD
(Ing. Mikulík) a MŽP (dr. Pokorný) za předpokladu, že bude dodržena oborová
struktura VR a budou respektovány oborové skupiny, do kterých byli kandidáti
členství ve VR nominováni. Předsednictvo pověřilo Klusáčka, aby v tomto smyslu
vystoupil na zasedání RVVI dne 30.7.
O: Klusáček
6. Výsledky formálního hodnocení projektových žádostí programu ALFA
Chroustová informovala o výsledcích formálního hodnocení projektových žádostí
programu ALFA a o počtu odvolání. Předsednictvo diskutovalo jednotlivá odvolání a
rozhodovalo o jejich uznání či zamítnutí. U několika případů bylo rozhodnutí
odloženo a KaTA byla požádána o získání doplňujících informací. Vzhledem k tomu,
že některá odvolání nemohla být projednána z důvodu pozdějšího doručení, budou

informace o výsledku odvolacího řízení uchazečům zaslány až po projednání všech
doručených odvolání.
O: KaTA
7. Různé
- Klusáček informoval o výsledku jednání Vládní dislokační komise. Uvedl, že
VDK nemá pro TA ČR a GA ČR k dispozici žádné vhodné prostory.
Připomněl, že TA ČR by mohla využít nabídky jiné státní organizace, tyto
prostory by však nepostačovaly pro GA ČR, přičemž usídlení obou agentur na
stejné adrese by přineslo řadu synergických efektů a významně by snížilo
celkový potřebný rozpočet pro nájem prostor pro obě Agentury. Jednání mezi
TA ČR a GA ČR budou dále pokračovat, vyjednávací tým bude tvořen
Klusáčkem a Hladíkem.
- Klusáček informoval o požadavku MŽP na statistiky ohledně podaných
projektů a důvodech vyřazení. Bylo dohodnuto, že statistiky budou vytvořeny
až po skončení odvolacího řízení tak, aby se jednalo o finální verzi, která bude
publikována na veřejně přístupném webu TA ČR.
- Předsednictvo vzalo na vědomí žádost MF o připomínky k zákonu o
rozpočtových pravidlech, žádost bude zpracována Kanceláří TA ČR.
O: KaTA

Zapsala: Bartošová
Zkontroloval: Klusáček

