Zápis ze 45. zasedání předsednictva Technologické agentury ČR (TA ČR)
Místo jednání: Kancelář TA ČR, Ruská 85, Praha 10
Datum:
6.12.2010, 14.00 hod.
Přítomni:
členové předsednictva: Klusáček, Janeček, Bunček, Pospíšil
tajemnice předsednictva: Bartošová
hosté: Hladík, Chroustová, Pazour
Omluveni:
Kebo
___________________________________________________________________________
1. K zápisu ze 44. zasedání PřTA ČR ze dne 18.11. nebyly vzneseny připomínky, úkoly
vyplývající z tohoto zápisu byly splněny nebo jejich plnění probíhá.
2. Klusáček prezentoval dokument se základní strategickou koncepcí TA ČR
s doplněnými vstupy Janečka, Bunčeka a Pazoura. Předsednictvo se dohodlo, že pro
přípravu strategické koncepce TA ČR bude ustavena pracovní skupina ve složení
Klusáček (zpravodaj), Janeček, Hladík, Pazour a zrcadlová skupina ve složení Bunček,
Kebo, Pospíšil, Chroustová. Byly prodiskutovány hlavní zásady strategie TA ČR,
které budou zohledněny v prezentaci Klusáčka na výroční konferenci TA ČR.
Pracovní skupina zašle do 14.12. podkladový dokument ke strategické koncepci
zrcadlové skupině, která se k němu vyjádří nejpozději do 16.12 tak, aby mohl být
diskutován na příštím zasedání předsednictva.
O: KK, MJ, PH, MP
T: 14.12.2010
O: MB, VK, KP, LCH
T: 16.12.2010
3. Předsednictvo vyjádřilo souhlas s dokumentem týkajícím se vyhodnocení schválených
projektů programu ALFA, který připravila KaTA. Bylo dohodnuto, že na webové
stránky TA ČR budou umístěna souhrnná data k vyhodnocení, před jejich uveřejněním
je KaTA zašle k odsouhlasení členům předsednictva.
O: KaTA
T: 10.12.2010
4. Předsednictvo konstatovalo, že hodnocení „ekonomických“ parametrů v hodnotícím
procesu zahrnuje jednak posouzení ekonomického zdraví žadatele o projekt (možno
hodnotit softwarově) a posouzení ekonomické efektivnosti projektu. Bylo dohodnuto,
že pro zajištění správného hodnocení ekonomických parametrů projektů budou RPP
doplněny o odborníka na tuto problematiku, přičemž stávající členové RPP budou o
tomto doplnění informováni. V projektových přihláškách budou žadatelé též nuceni
zdůvodnit, z jakých zdrojů budou finanční prostředky získávat. KaTA připraví zprávu
o celkovém stavu hodnotícího procesu včetně návrhů na jeho zlepšení.
O: KaTA
T: 1. zasedání PřTA ČR v r. 2011
5. Předsednictvo se dohodlo, že oponentům, jejichž práce nebyla podle informací RPP
dostatečně kvalitní, nebudou již v dalších výzvách přidělovány projekty k hodnocení.
Ředitel KaTA připraví draft dopisu adresovaný předsedovi VR Maříkovi se žádostí,
aby členové VR upozornili vhodné kandidáty (potenciální oponenty) na permanentně
otevřenou registraci nových oponentů na webových stránkách TA ČR. K dopisu bude
připojen anonymní seznam oponentů rozdělený podle tematických oborů vč. počtu
podaných projektů v jednotlivých oborech. V dopise bude dále požádáno, aby členové
VR upozornili odborníky ze svého okolí na permanentně otevřenou výzvu na webu
TA ČR k podávání návrhů na zjednodušení podávání projektů do veřejné soutěže,

případně aby návrhy podávali i sami (s ohledem na znění zákona č. 130/2002 Sb.).
Dopis bude obsahovat také výzvu k návrhu tří až pěti vhodných kandidátů na doplnění
RPP ALFA (jakožto výsledku konsensu celé VR) vč. žádosti o jejich životopisy,
ve kterých by měly být uvedeny zejména zkušenosti kandidátů s aplikací VaV v praxi.
K dopisu bude přiložen seznam stávajících členů RPP s uvedením jejich
zaměstnavatele.
O: ředitel KaTA
T: 14.12.2010
6. Předsednictvo požádalo KaTA o přípravu podkladového dokumentu ke zjednodušení
podávání projektů do veřejné soutěže.
O: KaTA
T: 1. zasedání PřTA ČR v r. 2011
7. Předsednictvo rozhodlo o odvolání Juchelkové, Pokorného a Mikulíka z Rad
podprogramů ALFA vzhledem k jejich jmenování do Výzkumné rady TA ČR. Dopisy
s příslušnými odvoláními připraví KaTA.
O: KaTA
T: 16.12.2010
8. Předsednictvo se dohodlo, že pracovní skupina pro přípravu nového informačního
systému TA ČR bude složena z Pospíšila (zpravodaj), Hladíka, Chroustové a případně
externího IT odborníka. Členové pracovní skupiny připraví výchozí dokument s
popisem stávající situace vč. silných a slabých stránek současného IS, potřeb a termínů
pro vytvoření nového IS.
O: KP, PH, LCH
T: 14.12.2010
9. Předsednictvo projednalo materiál „Skupina grantových projektů GA ČR Projekty na
podporu excelence v základním výzkumu“ a usneslo se, že k materiálu nemá
připomínky.
10. Předsednictvo se zabývalo třemi došlými odvoláními k výsledkům 1. výzvy programu
ALFA (2 projekty ÚEM AV ČR, 1 projekt firmy Sigmainvest) a konstatovalo, že
odborný poradní orgán postupoval při hodnocení návrhů projektů přijatých do veřejné
soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích dle §21 zák. č.130/2002 Sb. Provedl
objektivní a nezaujaté hodnocení návrhů projektů podle vyhlášených pravidel a kritérií
veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích s přihlédnutím k posudkům oponentů.
Pořadí projektů pak stanovil nejen na základě oponentních posudků, ale především po
porovnání úrovně s ostatními projekty. Znění a bodové hodnocení oponentních
posudků tak bylo pouze jedním z více kritérií a o konečném pořadí rozhodl
hlasováním celý poradní orgán. KaTA v tomto smyslu vyrozumí příslušné žadatele.
O: KaTA
T: 14.12.2010
11. Předsednictvo vzalo na vědomí, že programy TA ČR BETA, OMEGA a Centra
kompetence byly předloženy do meziresortního připomínkového řízení.
12. Klusáček informoval, že na zasedání Boardu evropské asociace inovačních agentur
TAFTIE dne 3.12. byla Technologická agentura ČR jednomyslně přijata za člena této
organizace.
13. Hladík informoval o přípravě výroční konference TA ČR, konečná verze programu
bude členům PřTA ČR v nejbližší době rozeslána.
O: Hladík
T: 9.12.2010

14. Předsednictvo vzalo na vědomí e-mail ředitele sekretariátu RVVI M. Blažky
s informací o schválení odměn za výkon veřejné funkce členů RVVI, předsednictva
GA ČR a předsednictva TA ČR za rok 2010.
15. Různé
a) Předsednictvo schválilo roční odměnu pro ředitele KaTA ve výši jeho
jednoho základního měsíčního platu.
b) Bunček informoval o průběhu schůzky se zástupci právní kanceláře Havel
& Holásek. Uvedl, že byly mj. diskutovány sporné záležitosti v zákoně č.
130/2002 Sb. a dohodnuty body, které budou součástí smlouvy o
poskytnutí dotace. Zápis ze schůzky a stanoviska právní kanceláře budou
členům PřTA ČR rozeslány.
O: Bunček
T. 10.12.2010
c) Bunček připomněl, že z Národní politiky VaVaI vyplývá úkol zjistit ještě
v tomto roce právní status poskytování inovačních voucherů
Technologickou agenturou ČR.
16. Příští zasedání PřTA ČR se uskuteční 16.12.2010 ve 14.00 hod. v KATA.

Zapsala: Bartošová
Zkontroloval: Klusáček

