Zápis ze 48. zasedání předsednictva Technologické agentury ČR (TA ČR)
Místo jednání: Kancelář TA ČR, Ruská 85, Praha 10
Datum:
20.1.2011
Přítomni:
členové předsednictva: Janeček, Kebo, Pospíšil
tajemnice předsednictva: Bartošová
hosté: Hladík, Pazour, Pilátová, Procházková
Omluveni:
Klusáček, Bunček
___________________________________________________________________________
1. K zápisu ze 47. zasedání PřTA ČR ze dnů 6.-7.1. nebyly vzneseny připomínky, úkoly
vyplývající z tohoto zápisu byly splněny nebo jejich plnění probíhá.
2. Předsednictvo diskutovalo dokument, shrnující opakující se připomínky ke zlepšení
hodnotícího procesu a přihlášky programu ALFA. Shodlo se na tom, že:
- podávání projektů bude možné elektronicky (prostřednictvím datové schránky) i
papírově a požádalo KaTA, aby byla ověřena povinnost elektronického podpisu při
elektronickém podání
- shodlo se dále na tom, že není možné zrušit povinnost „1 etapa = 1 rok“
- ohledně kritérií pro vložení oponenta do databáze bylo dohodnuto, že bude zachován
stávající systém, ex-post bude nicméně vždy zhodnocen výkon jednotlivých oponentů,
přičemž nevyhovující budou vyřazeni
- ve způsobu vyloučení započítávání 3. odlehlého posudku bude zachován stávající stav,
měla by být nicméně věnována pozornost obměně členů RPP
- předsednictvo se kloní k názoru, že obměna kriterií hodnocení není žádoucí, požádalo
nicméně Kancelář TA, aby byl rozpracován návrh změny podle návrhu, obsaženém
v dokumentu a předložen na další jednání PřTA ČR
- ekonomické parametry projektu nebudou hodnoceny zvláštními ekonomickými
hodnotiteli, toto by mělo zůstat doménou hodnotitelů
- pro hodnocení ekonomického zdraví firmy předsednictvo doporučilo využití kritérií,
která jsou používána CzechInvestem; projekty, u kterých bude třeba provést zvláštní
posouzení z hlediska ekonomiky, budou určovány rozhodnutím zpravodaje
v kombinaci se softwarovým nástrojem, který ekonomicky problematické projekty
označí. Posouzení bude prováděno určenými zaměstnanci KaTA, konečné rozhodnutí
bude v kompetenci RPP.
O: KaTA
T: 27.1.2011
3. Předsednictvo se dohodlo, že u všech nový programů TA ČR bude jejich poradní
orgán nazýván Rada programu a jemu předcházející hodnotící orgán Expertní
hodnotící komise (EHK). Do organizací, které budou požádány o nominace do EHK,
bude přidána RAV, nebudou naopak osloveny technologické platformy. Žádosti o
nominace do jednotlivých programů budou sloučeny tak, aby každé organizaci mohl
být zaslán pouze jeden dopis.
O: KaTA
T: 27.1.2011
4. Bod týkající se jednání Výzkumné rady TA ČR dne 14.1. byl vzhledem
k nepřítomnosti Klusáčka a Bunčeka přesunut na příští jednání předsednictva.

5. Pospíšil s Hladíkem informovali o postupu přípravy nového informačního systému TA
ČR, aktualizovaná verze zadávací dokumentace bude členům PřTA ČR v nejbližší
době rozeslána.
O: KaTA
T: 27.1.2011
6. K námětům připraveným Janečkem pro jednání s místopředsedkyní RVVI Kopicovou
dne 3.2. bylo na návrh Keba doplněno projednání institucionální podpory, která dosud
nesleduje nárůst agendy KaTA.
7. Předsednictvo požádalo KaTA o zajištění životopisu JUDr. Koerblera, který byl
náměstkyní Bízkovou navržen jako její náhradník v RP ALFA.
8. Členové PřTA ČR zašlou své připomínky k textům týkajících se mezinárodní
spolupráce, rozšířených aktivit a programů strategické koncepce TA ČR, které budou
následně sloučeny do jednoho dokumentu.
O: členové PřTA
T: 27.1.2011
9. Na základě informace ředitele KaTA schválilo předsednictvo dodavatele nábytku a
ICT služeb do nového sídla TA ČR.
10. Hladík informoval o průběhu zahajovacího meetingu Task Force Innovation Union,
předsednictvo ho schválilo jako zástupce TA ČR v tomto Task Force. Hladík dále
informoval, že otázce inovací a podpory MSP je ze strany TAFTIE věnována
mimořádná pozornost.
11. Kebo informoval, že MoU s KIAT bylo korejskou stranou posunuto na úroveň
ministerstev, českým partnerem je tedy MPO. Uvedl, že na 11.3. je připravován
workshop, jehož první sekce (úroveň náměstků) bude věnována inovační politice,
druhá sekce (předsedové KIAT a TA ČR) mezinárodní spoluprácí v aplikovaném
výzkumu a třetí sekce firemní spolupráci. Ohledně MoU s japonskou organizací
NEDO Hladík uvedl, že podmínkou podpisu z japonské strany je identifikace
konkrétních projektů.
12. Bod týkající se pracovní skupiny pro změnu zákona č. 130 byl vzhledem
k nepřítomnosti Bunčeka přesunut na příští zasedání PřTA ČR.
13. Předsednictvo schválilo účast Hladíka na konferenci „Odpadové fórum“ dne 13.
dubna.
14. Předsednictvo doporučilo za předpokladu příslušného personálního doplnění KaTA
zapojení TA ČR do „Call for Twinning“ vyhlášený Evropskou komisí (DG Enterprise
and Industry) v rámci Pro INNO Europe (INNO Partnering Forum).
15. Členové PřTA ČR vzali na vědomí kritéria k programu Centra kompetence, své
vyjádření k nim zašlou do jednoho týdne.
O: členové PřTA
T: 27.1.2011
16. Pazour informoval o jednání na MPO dne 20.1., na kterém byly dohodnuty pravidelné
schůzky 1x za 14 dní ve složení Klusáček, Bunček, Pazour za TA ČR a Očko, Štícha,

Příhodová za MPO. Uvedl, že ze strany MPO byla vyjádřena podpora přechodu
účelových finančních prostředků z MPO do TA ČR.
17. Příští zasedání PřTA ČR se uskuteční 3. února 2011 v sídle TA ČR

Zapsala: Bartošová
Zkontroloval: Janeček

