Zápis ze 42. zasedání předsednictva Technologické agentury ČR (TA ČR)
Místo jednání: Kancelář TA ČR, Ruská 85, Praha 10
Datum:
4.11.2010, 14.00 hod.
Přítomni:
členové předsednictva: Klusáček, Janeček, Bunček, Kebo, Pospíšil
tajemnice předsednictva: Bartošová
hosté: Hladík, Chroustová, Pazour, Procházková
___________________________________________________________________________
1. K zápisu ze 41. zasedání PřTA ČR ze dne 21.10. nebyly vzneseny připomínky.
2. Úkoly vyplývající ze zápisu ze 41. zasedání PřTA ČR ze dne 21.10. byly splněny nebo
jejich plnění probíhá.
3. Kebo informoval o své připravované schůzce se zástupcem KIAT (Korean Institute for
Advancement of Technology) odpovědným za přípravu bilaterálních dohod se
zahraničními subjekty. Ohledně japonské organizace NEDO uvedl, že na základě emailové korespondence s panem Yoshiokou (NEDO) by mělo být Memorandum of
Understanding mezi NEDO a TA ČR připraveno do konce tohoto roku.
4. Členům předsednictva bude rozeslána informace týkající se formy zdanění jejich
odměn.
O: KaTA (Hladík)
T: 5.11.2010
5. Janeček informoval, že po zapracování připomínek sekretariátu RVVI byl program
BETA rozeslán k připomínkám členům pracovní skupiny programu. Uvedl, že
vzhledem k nerovnoměrnému rozdělení finančních prostředků na jednotlivé roky byla
provedena úprava rozpočtu programu. Janeček připraví dopis pro ředitele sRVVI M.
Blažku, ve kterém bude tato změna rozpočtu zdůvodněna.
O: Janeček
T: 9.11.2010
6. Pospíšil informoval, že do programu OMEGA byly zapracovány všechny připomínky
sekretariátu RVVI a program je tak připraven k předložení. Jako možnou komplikaci
uvedl případné schválení prodloužení programu MPSV, kdy by již nebylo dostatek
času na příslušnou úpravu témat programu OMEGA. Pospíšil připraví průvodní dopis
k programu pro sekretariát RVVI.
O: Pospíšil
T: 9.11.2010
7. Předsednictvo vzalo na vědomí dopis 1. místopředsedkyně RVVI Hronové se žádostí
o připomínky k „Analýze stavu VaVaI a jejich srovnání se zahraničím v roce 2010“ a
konstatovalo, že k materiálu nebudou za TA ČR žádné připomínky vzneseny.
8. Předsednictvo schválilo jmenování Chroustové místopředsedkyní Rady programu
ALFA. Vzhledem ke jmenování náměstkyně R. Bízkové do VR TA ČR bude tato
požádána o doporučení kandidáta z resortu MŽP do RP ALFA jako náhradu za její
osobu. Dopis s touto žádostí připraví jménem předsedy TA ČR KaTA.
O: KaTA
T: 8.11.2010
9. Chroustová informovala o jednání Rady programu ALFA dne 1.11. a seznámila členy
PřTA ČR se spornými projekty, ke kterým je potřebné jejich vyjádření. Členům PřTA

ČR budou zaslány protokoly k těmto projektům (včetně ovlivnění celkového pořadí) a
podklady k vyřešení převisu financování. U projektů, které získaly vysoké bodové
hodnocení od oponentů i zpravodaje a byly zamítnuty radami podprogramů, budou
předsedové RPP požádáni aby přepracovali/rozšířili svá zdůvodnění pro zamítnutí.
Předsednictvo se dohodlo, že zveřejněny budou pouze ty projekty, které byly vybrány
k financování. Z důvodu formální chyby schválilo předsednictvo doplnění protokolů u
projektů TA01021176 a TA01011138.
O: KaTA
T: 11.11.2010
10. Klusáček informoval, že probíhá finalizace programu Strategických inovačních center
tak, aby mohl být do 10.11. předložen sekretariátu RVVI. Uvedl, že projekty
v programu budou čtyřleté s možností prodloužení až o 4 roky. Toto prodloužení bude
možné za podmínky, že projekt bude úspěšně komplexně hodnocen, a že příjemce
podá návrh na prodloužení projektu. Ani u prodloužených projektů však nesmí být
překročena povolená celková podpora na jeden projekt podle Rámce společenství.
Vyhlašování veřejných soutěží v programu bude vždy po dvou letech (2011, 2013 a
2015).
11. Klusáček uvedl, že předsedovi a místopředsedkyni VR TA ČR byly zaslány stručné
informace o připravovaných programech TA ČR (Beta, Omega, Strategická inovační
centra) včetně podkladových studií jako podklad pro jejich jednání s předsednictvem
dne 8.11. Připomněl, že termínem pro předložení programů sRVVI je 10. listopad.
Předsednictvo schválilo, aby vnitřní připomínkové řízení k programům ve VR
proběhlo paralelně s vnitřním připomínkovým řízením v RVVI. Členům VR budou
rozeslány obdobné připomínkové formuláře, jaké jsou používány v RVVI.
O: Janeček, Pospíšil, Klusáček
T: 10.11.2010
O: Bartošová (rozeslání členům VR)
T: 12.11.2010
12. Bunček informoval o přípravě výroční konference TA ČR. Uvedl, že již byla
potvrzena účast ředitele Očka (MPO) a zástupce TEKES a požádal členy PřTA ČR o
zaslání případných připomínek k seznamu zvaných hostů. Předsednictvo schválilo
moderovaný diskuzní panel ve složení E. Syková, M. Blažka, R. Haňka, M. Václavík,
J. Slovák, J. Krechl. Předsednictvo se dohodlo, že původně uvažovaná tisková
konference nebude pořádána.
O: členové PřTA ČR
T: 7.11.2010
13. Různé
a) Klusáček informoval, že dne 15.11. se uskuteční jeho schůzka s premiérem
Nečasem.
b) Klusáček informoval o jmenování 11 členů VR TA ČR, bylo konstatováno,
že neschválení jednoho jejího člena nebrání předsednictvu v započetí
spolupráce s VR.
c) Hladík informoval, že tisková konference k výsledkům programu ALFA se
uskuteční dne 22.11. v klubu kina Mat.
d) Hladík informoval, že po zhodnocení všech relevantních faktorů byl jako
sídlo TA ČR vybrán objekt Hadovka.
e) Předsednictvo schválilo účast Klusáčka na setkání zástupců národních
technologických platforem dne 16.11. v TC. Hladík rozešle členům PřTA
ČR info o této akci.

f) Pospíšil informoval o záměru MD předložit program KAPPA ke schválení
RVVI.
14. Příští zasedání PřTA ČR se uskuteční 11.11.2010 v 10.00 hod. v KaTA a budou na něj
přizváni též předsedové jednotlivých RPP (Ecler, Krištofíková, Neumajer) a
předsedkyně RP ALFA (Klementová).

Zapsala: Bartošová
Zkontroloval: Klusáček

