Zápis z 37. zasedání předsednictva Technologické agentury ČR (TA ČR)
Místo jednání: Kancelář TA ČR, Ruská 85, Praha 10
Datum:
2.9.2010, 14.00 hod.
Přítomni:
členové předsednictva: Klusáček, Bunček, Kebo, Pospíšil
tajemnice předsednictva: Bartošová
hosté: Hladík, Chroustová, Pazour
Omluveni:
Janeček
___________________________________________________________________________
1. K zápisu ze 36. zasedání PřTA ČR ze dne 26.8. nebyly vzneseny připomínky, úkoly
vyplývající ze zápisu byly splněny nebo jejich plnění probíhá.
2. Rozpočet TA ČR pro rok 2011
Hladík informoval o rozpočtu TA ČR na rok 2011, uvedl že objem celkových
finančních prostředků byl oproti původnímu předpokladu snížen o cca 4,5 %.

3. Hodnocení projektových žádostí programu ALFA
Předsednictvo se shodlo, že způsob analýzy první fáze programu ALFA (příjem a
hodnocení projektů), který provádí KaTA, je správný. Dokument s kompletní
analýzou bude dopracován do 6.9. a následně rozeslán členům PřTA ČR.
O: KaTA
T: 6.9.2010
4. Program Strategických center
Klusáček a Kebo informovali o jednání s ředitelkou odboru 31 MŠMT Říhovou
ohledně přípravy programu SC. Uvedli, že ze strany MŠMT byla vyjádřena podpora
nových týmů i nových myšlenek a ke shodě došlo také v tom, že Center by měl být
menší počet. Bylo dohodnuto, že program SC bude vypracován ve spolupráci obou
institucí. Další schůzka se uskuteční po dokončení podkladů k přípravě programu, tedy
po termínu 15. září.
5. Hladík a Kebo informovali o jednání se zástupcem společnosti Chyioda Corporation,
která má zájem o podporu aplikací „Energy Saving“ technologií v ČR. Zápis z jednání
byl rozeslán. V souvislosti s tímto jednáním se předsednictvo dohodlo, že Kebo osloví
pana Yoshioku z pařížské kanceláře japonské organizace NEDO s dotazem na vývoj
záležitosti ohledně Memoranda o informační výměně mezi TA ČR a NEDO.
O: Kebo
T: 9.9.2010
6. Předsednictvo se shodlo na potřebnosti přijetí pracovníka pro strategické a koncepční
otázky do KaTA.
7. Různé
- Předsednictvo se dohodlo na novém způsobu přípravy podkladů pro svá
zasedání. V rámci webových stránek TA ČR bude vytvořen extranet, na který
budou umisťovány tajemnicí předsednictva ve spolupráci s určeným
pracovníkem KaTA balíčky dokumentů k jednotlivým bodům programu
každého zasedání.
O: Bartošová, Hladík
T: 16.9.2010

-

-

-

Klusáček informoval o pozvání na Konferenci strojírenských výzkumných
center dne 14.9. v Brně. Vzhledem k tomu, že žádný z členů předsednictva se
konference nemůže zúčastnit, bude v tomto smyslu zaslána omluva.
O: Bartošová
T: 3.9.2010
Předsednictvo projednalo itinerář podpisu MoU s Taiwanem.
Bunček informoval o vítězném projektu soutěže Nejlepší spolupráce roku,
uvedl, že byla potvrzena účast ministra školství, mládeže a tělovýchovy i
ministra průmyslu a obchodu na slavnostním předávání cen.
Předsednictvo souhlasilo s prezentací Bunčeka na workshopu týkajícího se
ochrany duševního vlastnictví.
Hladík informoval, že již byla spuštěna anglická verze webu TA ČR, členové
předsednictva byli vyzváni ke komentářům do příštího zasedání PřTA.

8. Příští zasedání PřTA ČR se uskuteční 16.9.2010 ve 14.00 hod. v KaTA.

Zapsala: Bartošová
Zkontroloval: Klusáček

