Zápis z 51. zasedání předsednictva Technologické agentury ČR (TA ČR)
Místo jednání: Kancelář TA ČR, Ruská 85, Praha 10
Datum:
17.2.2011
Přítomni:
členové předsednictva: Janeček, Kebo, Pospíšil, Bunček
hosté: Hladík, Pazour, Chroustová
Omluveni:
Klusáček, Bartošová
___________________________________________________________________________

1. K zápisu z 50. zasedání PřTA ČR ze dne 10.2. nebyly vzneseny připomínky, úkoly
vyplývající z tohoto zápisu byly splněny nebo jejich plnění probíhá.
2. Centra kompetence
- PřTA se dohodlo, že z důvodu jazykového odlišení se dílčí projekty sloužící
k naplnění Strategické výzkumné agendy budou nazývat „work packages/pracovní
balíčky“. V zadávací dokumentaci budou uvedeny i přesné požadavky na tyto work
packages/pracovní balíčky, tj. rozepsání na úkoly včetně podílu jednotlivých členů
konsorcia na jejich plnění a tomu odpovídající rozpočet..
- PřTA diskutovalo opětovně o počtu oponentů v 1. kole hodnocení. PřTA se shodlo, že
projekt musí být hodnocen 2 zahraničními oponenty a 1 či 3 oponenty z ČR. KaTA
propočítá náklady na obě varianty hodnocení.
O: KaTA
T: 28.2.2011
-

PřTA diskutovalo o možnosti vyloučení zaujatých oponentů – v programu CK si
budou moci uchazeči předem určit 3 oponenty, u kterých nechtějí, aby hodnotili jejich
projekt. PřTA diskutovalo i možnost provádět hodnocení jako Evropská komise, tj.
oponenti by hodnotili projekty prezenčně v sídle TA v předem určených dnech;
výsledkem by byl konsensuální posudek. KaTA připraví podrobný návrh procesu
hodnocení ve 2 alternativách – a) jako v programu ALFA, b) konsensuální hodnocení.
O: KaTA
T: 28. 2. 2011

-

PřTA se shodlo, že konsensuální posudek by v 1. kole mohl nahradit plánovanou
Expertní hodnotící komisi při současném rozšíření členů Rady programu (např. i o
zahraniční členy). Pro výběr oponentů z ČR bude použita stávající databáze oponentů.
S hledáním zahraničních oponentů by mohla pomoci síť TAFTIE či kontakty
Předsednictva, např. přes síť Eureka.
Zkušenosti s hledáním a výběrem oponentů by měly být zjištěny u MŠMT.
O: KaTA
T: 28. 2. 2011

-

-

Členové PřTA zašlou své připomínky ke struktuře zadávací dokumentace a k činnosti
center
O: PřTA
T: 20. 2. 2011

3. Program Kontakt II
Kebo informoval o průběhu řešení a přislíbil rozeslat poznámky k možným návrhům
úprav. Schůzka s ředitelem Markem se zatím z důvodu jeho pracovního zaneprázdnění
neuskutečnila.
4. Jednání Výzkumné rady
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Bunček informoval o jednání VR, které proběhlo 11.2. Bunček informoval zejména o
nominacích do hodnotících orgánů, o připomínkách VR k připravované Strategii a o
přípravě nových programů. PřTA se shodlo, že program Ministerstva životního
prostředí je třeba řádně předložit k projednání.
5. Rozšíření lidských zdrojů v KaTA
- PřTA doporučilo KaTA dopracovat materiál o realistickou variantu požadavků na
navyšování počtu pracovníků v příštích 3 letech v návaznosti na předpokládaný počet
administrovaných programů.
- PřTA diskutovalo i o způsobu zajištění vyššího počtu tabulkových míst KaTA.
- Inzeráty na obsazení ostatních volných pozic pracovníků KaTA je možné zveřejnit.
6. Jednání na MPO.
- Bunček informoval o jednání na MPO. Předmětem jednání byly především seed
fondy. Ze strany MPO se účastnili pánové Očko, Piecha, a Štícha.
- Bunček s Pazourem na jednání představili nové programy EFKOM a TINA. Ředitel
Očko přislíbil jejich podporu na vládě a v RVVI. TA ČR počítá se spolupráci MPO při
přípravě program EFKOM. MPO zašle připomínky k aktuálnímu znění.
7. Kritéria ALFA
Chroustová představila návrh úpravy kritérií programu ALFA. Úpravy by byly použity
i pro program Omega. Členové PřTA zašlou své připomínky k dokumentu.
O: PřTA
T: 20. 2. 2011
8. Dopisy do RVVI
Chroustová informovala, že požadované podklady pro přípravu státního rozpočtu byly
odeslány v termínu a v požadované struktuře.
9. Inovační vouchery
- Bunček informoval, že k zaslané studii neobdržel žádné doplňující dotazy. PřTA
diskutovalo o tom, že současný zákon o daních z příjmů umožňuje odečítat od
daňového základu náklady na VaV financované z neveřejných zdrojů. Pokud bude
schválena odečitatelná položka na nakupovaný VaV, bude možná nadbytečné
připravovat program inovačních voucherů. Bunček informoval, že původce programu
inovačních voucherů Nizozemí již od něj ustupuje, přestože je to dáno zejména
výrazným omezením rozpočtu na VaVaI.
- Bunček pošle zápis z jednání AmCham, které se týkalo rozšíření daňových úlev.
10. Loga nových programů
PřTA se dohodlo na podobě log nových programů. Bude se jednat o variantu
začínající velkým počátečním písmenem a ostatní písmena malá; u programu Center
kompetence byla vybrána varianta modrých soustředných šipek v kruhu.
11. Pre-seed fond
- Bunček informoval, že MŠMT chce ještě letos vyhlásit výzvu pro pre-seed
financování.
- MŠMT bude v nejbližší době provádět screening absorpční kapacity pomocí
dotazníkového šetření. Bunček nabídl MŠMT pomoc při přípravě programu, zejm.
monitorovacích ukazatelů.
- MŠMT ustaví koncem března pracovní skupina na přípravu programu.
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12. Přednáška na Radě vysokých škol
Kebo informoval, že na zasedání Rady vysokých škol představil systém hodnocení TA
ČR, nové programy a informoval o žádosti na nominaci členů hodnotících orgánů.
13. Hodnotící orgány programu BETA
Chroustová informovala, že hodnotící orgány v programu BETA, konk. Rada
programu a Expertní hodnotící komise by měly být sestavené do 15.3. KaTA
předpřipraví na základě zaslaných nominací návrhy složení RP/EHK pro Výzkumnou
radu.
14. Informace z TIPu
Kebo informoval o zkušenostech z Rady programu TIP, zejm. o nutnosti důkladné
kontroly.
15. Dopis na MF
PřTA schválilo znění dopisu Ministru financí ohledně požadovaného objemu
finančních prostředků TA ČR.

Zapsala: Chroustová
Zkontroloval: Janeček
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