Zápis ze 46. zasedání předsednictva Technologické agentury ČR (TA ČR)
Místo jednání: Kancelář TA ČR, Ruská 85, Praha 10
Datum:
16.12.2010, 14.00 hod.
Přítomni:
členové předsednictva: Janeček, Bunček, Pospíšil, Kebo
tajemnice předsednictva: Bartošová
hosté: Hladík, Chroustová, Pazour
Omluveni:
Klusáček
___________________________________________________________________________
1. K zápisu ze 45. zasedání PřTA ČR ze dne 6.12. nebyly vzneseny připomínky, úkoly
vyplývající z tohoto zápisu byly splněny nebo jejich plnění probíhá.
2. Předsednictvo požádalo, aby všichni úspěšní žadatelé o projekt byli Kanceláří TA ČR
informováni, že smlouva o poskytnutí dotace jim bude zaslána nejpozději do konce
ledna 2011, nicméně řešení projektu je možno započít již od 1.1.2011.
O: KaTA
T: 30.12.2010
3. Zpravodajové programů BETA, OMEGA a Centra kompetence připraví ve spolupráci
s KaTA návrh na vypořádání připomínek došlých v rámci meziresortního
připomínkového řízení. KaTA zároveň ověří, zda Ministerstvo financí trvá na svých
připomínkách k programu BETA. Pospíšil informoval o schůzce se zástupcem MZV,
na které bylo potvrzeno, že jednou z připomínek MZV k programu OMEGA je
zařazení zprávy s utajovanými skutečnostmi jako uznatelného výsledku tohoto
programu. Pospíšil rozešle předsednictvu zápis ze schůzky společně se soupisem
bodů, které by bylo třeba ze strany TA ČR pro uznání této připomínky splnit.
O: Pospíšil
T: 21.12.2010
4. Předsednictvo projednalo několik stížností žadatelů o projekt v programu ALFA
týkajících se oponentních posudků a požádalo KaTA o přípravu odpovědí ve smyslu
bodu 10 minulého zápisu zasedání PřTA ČR.
O: KaTA
T: 23.12.2010
5. Vzhledem k odstoupení projektu TA01011798 ze soutěže programu ALFA a
následnému uvolnění finančních prostředků bude příslušným způsobem posunuta
hranice mezi úspěšnými a neúspěšnými projekty v podprogramu 1 a osloven další
žadatel.
6. Bod týkající se změn provedených předsednictvem v pořadí projektů 1. výzvy
programu ALFA na web byl přesunut na příští zasedání.
7. Bylo dohodnuto, že první zasedání PřTA ČR v roce 2011 bude výjezdní (se
zaměřením především na strategii TA ČR) a uskuteční se ve dnech 6-7.1. Místo bude
upřesněno Kanceláří TA.
O: KaTA
T: 23.12.2010
8. Pospíšil uvedl, že výběrové řízení na nový IS bude vypsáno jako čtyřleté podlimitní,
přičemž jeho administrace bude zadána externí firmě. Nutnou podmínkou přitom
bude, aby nový IS byl schopný absorbovat informace ze stávajícího IS. KaTA
příslušným způsobem upraví zadávací dokumentaci a zašle ji předsednictvu.

O: KaTA

T: 23.12.2010

9. Předsednictvo pozitivně zhodnotilo průběh výroční konference TA ČR konané dne
13.12.2010
10. Kebo informoval o svém jednání s jihokorejskou organizací KIAT. Uvedl, že byl
připraven draft Memoranda o informační výměně, který bude Kanceláří TA odeslán
na KIAT. Termínem pro zaslání případných připomínek ze strany KIAT je polovina
ledna 2011. Podepsání memoranda je předpokládáno v průběhu února, kdy TA ČR
uspořádá odborný seminář k vědeckotechnické spolupráci s Jižní Koreou. Při
organizaci semináře byla přislíbena podpora ze strany MPO a CzechInvestu. Kebo
dále uvedl, že na základě jednání s paní Tomáškovou z Japan Business Solutions se
v brzké době dá očekávat rovněž podepsání Memoranda o porozumění japonskou
organizací NEDO.
O: KaTA
T: 23.12.2010
11. Různé
a) Bod týkající se pozvání NSC Taiwan byl přesunut na příští zasedání PřTA
ČR.
b) Hladík informoval, že finální verze smlouvy o pronájmu objektu Hadovka
je připravena k podpisu.
12. Příští zasedání PřTA ČR se uskuteční 6.-7. ledna 2011, místo bude upřesněno.

Zapsala: Bartošová
Zkontroloval: Janeček

