Zápis z 36. zasedání předsednictva Technologické agentury ČR (TA ČR)
Místo jednání: Kancelář TA ČR, Ruská 85, Praha 10
Datum:
26.8.2010, 14.00 hod.
Přítomni:
členové předsednictva: Janeček, Bunček, Kebo, Pospíšil
tajemnice předsednictva: Bartošová
hosté: Hladík, Chroustová, Pazour, Pavlíková
Omluveni:
Klusáček
___________________________________________________________________________
1. K zápisu ze 35. zasedání PřTA ČR ze dne 12.8. nebyly vzneseny připomínky, úkoly
vyplývající ze zápisu byly splněny nebo jejich plnění probíhá. K poslední odrážce
bodu 4 minulého zápisu Kebo informoval, že schůzka s ředitelkou Říhovou ohledně
programu Strategických center byla přesunuta na 31.8. V návaznosti na bod 5
minulého zápisu požádala Chroustová členy předsednictva o zaslání případných
doplňujících požadavků na zpracování analýzy projektů programu ALFA.
O: členové PřTA ČR
T: 30.8.2010
2. Program BETA
Členové PřTA ČR diskutovali o předem zaslaném textu programu BETA, své
případné připomínky zašlou Chroustové. Předsednictvo se shodlo, že také v tomto
programu veřejných zakázek bude nutné monitorování využití výsledků. Dohodlo se
dále, že TA ČR bude mít vyhrazeno právo případného stažení některého z témat
programu v případě jeho překryvu s tématy programu ALFA. Chroustová dopracuje
výběrová kritéria programu BETA, která budou pro informaci rozeslána členům PřTA
ČR a následně členům pracovní skupiny pro přípravu programu.
O: členové PřTA ČR (připomínky) T: 30.8.2010
O: Chroustová (výběr. kritéria)
T: 31.8.2010
3. Program Strategických center (SC)
Pazour informoval o postupu v přípravě podkladů k programu Strategických center.
Uvedl, že podkladové studie budou dle dohody z minulého zasedání předsednictva
zahrnovat rešerši obdobných center v zahraničí (FIN, SWE, DAN, IRE) co se týče
jejich právní subjektivity, tematického zaměření atd. a dále analýzu situace v ČR.
Požádal členy předsednictva o zaslání případných dalších námětů. Uvedl dále, že již
byl započat terénní průzkum (rozeslání dotazníků se 14 otázkami), který je též součástí
podkladové analýzy pro přípravu programu SC. Studie budou dokončeny do 15.9., na
základě těchto studií a výsledků terénního průzkumu bude do 25.9. připraven návrh
struktury programu SC. Předsednictvo se shodlo, že bude třeba pečlivě definovat
podmínky, jak mají strategická centra vypadat a v čem bude spočívat jejich
„strategičnost“.
O: členové PřTA ČR
T: 30.8.2010
4. Program OMEGA
Pospíšil komentoval koncept programu OMEGA, uvedl, že v programu jsou zahrnuta
jak témata od výzkumníků, tak od budoucích uživatelů. Předsednictvo se dohodlo, že
jako příjemci podpory budou v dokumentu popisujícím tento program uvedeni všichni
kromě fyzických osob. Pavlíková požádala členy předsednictva o zaslání dalších
případných připomínek k programu OMEGA do 30.8.
O: členové PřTA ČR
T: 30.8.2010

5. Jednotliví členové předsednictva připraví individuální zprávu o své činnosti v TA ČR,
a to podle osnovy celkové zprávy o činnosti TA ČR, která byla rozeslána Hladíkem.
Přílohou celkové zprávy bude návrh na stanovení odměn členů PřTA ČR.
O: členové PřTA ČR
T: 6.9.2010
6. V reakci na dopis náměstkyně ministra ŽP Bízkové ohledně předsednictví v RPP2
bude připravena odpověď, ve které bude potvrzen Ing. Ecler jakožto předseda RPP2,
paní náměstkyni bude nicméně nabídnuto řádné členství v Radě tohoto podprogramu.
O: Klusáček
T: 30.8.2010
7. Na základě nejvyššího počtu bodů (15) přidělených jednotlivými členy předsednictva
byl určen vítězný projekt, který získá cenu TA ČR v rámci soutěže Nejlepší
spolupráce roku. Bunček připraví zdůvodnění výběru vítězného projektu, které bude
prezentováno při předávání ceny. Zveřejněny budou též projekty, které se umístily na
2. a 3. místě.
O: Bunček
8. Hladík poděkoval členům PřTA ČR za náměty k výroční konferenci TA ČR a požádal
o zaslání připomínek k případnému pozvání zahraničních hostů a použití simultánního
překladu. Ze dvou předložených variant má mírnou preferenci varianta B), do níž bude
zahrnuta i zvaná přednáška zástupce rakouské agentury FFG s důrazem na program Kcenter.
O: členové PřTA ČR
T: 30.8.2010
9. Hladík informoval o schůzce s ředitelem NSC p. Shiehem, na které byly dohodnuty
podrobnosti slavnostního podpisu MoU s Taiwanem. Uvedl, že za Taiwan se podpisu
zúčastní sedm osob, za českou stranu budou přítomni Klusáček, Bunček a Pospíšil z
předsednictva TA ČR, místopředsedkyně RVVI Kopicová, doc. Krechl z agentury
CzechInvest a zástupce MŠMT.
10. Různé
- Chroustová informovala, že zasedání Rad podprogramů se uskuteční 11.12.10. (RPP3), 14.-15.10. (RPP2) a 18.-20.10. (RPP1) pravděpodobně
v Pardubicích a požádala členy PřTA ČR o vyjádření zájmu jejich účasti na
jednotlivých zasedáních.
- Hladík informoval o zájmu p. Opletala z Mitsubushi Corp. o schůzku, které by
se zúčastnil též zástupce japonského průmyslového podniku a objasnil princip,
na základě kterého by mohlo být využito budoucího MoU s NEDO pro
možnost financování předprojektových příprav japonských dodavatelů v ČR.
Schůzky, která je prozatím domluvena na 31.8. 10.00 hod. se zúčastní Janeček,
v případě úspěšné dohody o posunutí schůzky na pozdější hodinu, se jí
zúčastní také Kebo a případně Klusáček.
11. Příští zasedání PřTA ČR se uskuteční 2.9.2010 ve 14,00 hod. v KaTA.

Zapsala: Bartošová
Zkontroloval: Janeček

