Zápis z 50. zasedání předsednictva Technologické agentury ČR (TA ČR)
Místo jednání: Kancelář TA ČR, Ruská 85, Praha 10
Datum:
10. 2. 2011
členové předsednictva: Klusáček, Bunček, Kebo, Pospíšil
Přítomni:
tajemnice předsednictva: Bartošová
hosté: Hladík, Chroustová, Pazour
Omluveni:
Janeček
___________________________________________________________________________
1. K zápisu ze 49. zasedání PřTA ČR ze dne 3. 2. 2001 nebyly vzneseny připomínky,
úkoly vyplývající z tohoto zápisu byly splněny nebo jejich plnění probíhá.
2. Pospíšil informoval o své schůzce s náměstkem Hodinářem z MD ohledně spolupráce
při vytváření pozice ČR k možnému evropskému kosmickému programu. V souladu
se společným názorem předsednictva bylo panu náměstkovi sděleno, že TA ČR
prozatím nedisponuje dostatečnými odbornými kapacitami. Zápis ze schůzky bude
členům PřTA ČR rozeslán.
3. Chroustová informovala, že již bylo podepsáno 90 smluv s příjemci dotace
v programu ALFA.
4. Předsednictvo diskutovalo program Centra kompetence a shodlo se na následujících
bodech:
– hodnotící kritéria 1. a 2. stupně budou v hlavních bodech sjednocena (s výjimkou bodů
„motivační účinek podpory“ a „analýza rizik“, které budou pouze ve 2. stupni),
– kritéria budou mít různou váhu, přičemž důraz bude kladen na hodnocení strategické
výzkumné agendy a ekonomických ukazatelů Konečné váhy budou stanoveny až po
sloučení hodnotících kritérií, jehož návrh připraví KaTA;
– budou použita tři binární kritéria,
– ve snaze zamezit překryvu projektů bude provedeno předkolo (pre-screening), v rámci
kterého dodají žadatelé stručný (cca dvoustránkový) návrh projektu. Pro tyto účely
vytvoří KaTA formulář;
– každé centrum bude mít projektového manažera a řídící výbor, na jehož jednání bude
mít přístup zástupce poskytovatele;
– investice budou umožněny pouze v případě, že budou hrazeny ze spolufinancování.
O: KaTA
T: 17. 2. 2011
5. Ohledně hodnotících orgánů programů TA ČR se předsednictvo dohodlo, že
v programu ALFA bude ponechán název „rada podprogramu“, u ostatních programů
bude hodnotící orgán nazýván „expertní hodnotící komise“.
6. Předsednictvo se dohodlo, že na sekretariát RVVI budou zaslány stručné specifikace
programů EFKOM (program podpory aplikovaného výzkumu s důrazem na efektivní
komercializaci jeho výsledků) a TINA (program podpory mezinárodní spolupráce ve
VaV prostřednictvím společných projektů technologických a inovačních agentur),
přičemž oba programy budou před jejich odesláním konzultovány s VR TA ČR.
Program strategických center vzhledem k jeho plánovanému vyhlášení až v roce 2016
na RVVI zaslán nebude. Stanovisko předsednictva bude ještě konzultováno

s Výzkumnou radou TA ČR na jejím zasedání dne 11. 2. 2010 a poté provede
předsednictvo konečné rozhodnutí.
O: KaTA
T: 16.2.2011
7. Na příštím zasedání PřTA ČR bude Kebo referovat o postupu v otázce možných úprav
programu KONTAKT II.
O: Kebo
T: 17.2.2011
8. Příští zasedání PřTA ČR se uskuteční 17. února 2011 od 14.00 hod. v sídle TA ČR.

Zapsala: Bartošová
Zkontroloval: Klusáček

