Zápis z 52. zasedání předsednictva Technologické agentury ČR (TA ČR)
Místo jednání: Kancelář TA ČR, Evropská 33b, Praha 6
Datum:
3.3.2011
Přítomni:
členové předsednictva: Klusáček, Janeček, Bunček, Kebo
tajemnice předsednictva: Bartošová
hosté: Hladík, Chroustová, Pazour, Procházková
Omluveni:
Pospíšil
___________________________________________________________________________
1. K zápisu z 51. zasedání PřTA ČR ze dne 17.2. nebyly vzneseny připomínky, úkoly
vyplývající z tohoto zápisu byly splněny nebo jejich plnění probíhá.
2. Procházková prezentovala dokument s popisem hodnotícího procesu programu Centra
kompetence, návrh postupu byl předsednictvem dále diskutován.
3. Procházková prezentovala formulář týkající se průzkumu absorpční kapacity
programu Centra kompetence. Formulář bude elektronicky rozeslán na všechny
obvyklé adresy a kromě toho i na jednotlivé veřejné vysoké školy (prorektoři pro
VaV) a všechny ústavy AV ČR (ředitelé).
O: KaTA
T: 10.3.2011
4. Hladík prezentoval tabulku s požadavkem TA ČR na prostředky ze státního rozpočtu,
která byla zaslána RVVI. Předsednictvo se v této souvislosti dohodlo na postupu při
jednání o státním rozpočtu na sekretariátu RVVI dne 7.3.2011.
5. Klusáček informoval o průběhu 262. zasedání RVVI ke státnímu rozpočtu na VaVaI
dne 25.2.2011.
6. Předsednictvo schválilo jednací řády a statuty hodnotících orgánů programů ALFA,
BETA, OMEGA a Centra kompetence. Chroustová v této souvislosti uvedla, že ke
každému programu bude vypracován také postup jeho realizace.
7. Chroustová informovala o došlých nominacích na členy hodnotících orgánů programů
ALFA, BETA, OMEGA a Centra kompetence. Nominace budou zaslány Výzkumné
radě TA ČR s požadavkem na časové upřednostnění programu BETA.
O: KaTA
T: 8.3.2011
8. Předsednictvo vzalo na vědomí připomínky VR TA ČR ke strategii rozvoje TA ČR a
využije je pro dopracování strategie.
9. Členové PřTA ČR diskutovali dokument týkající se rozvoje lidských zdrojů KaTA,
dokument bude upraven podle jejich připomínek (mj. doplnění některých pracovních
pozic) a prezentován na příštím zasedání PřTA ČR. Hladík připraví tabulku
s přehledem počtu pracovníků KaTA tak, jak je plánován Ministerstvem financí,
minimalistickou variantou počtu pracovníků a optimální variantou.
O: Hladík (tabulka)
T: 7.3.2011
O: Hladík (změna dokumentu)
T: 14.3.2011

10. Předsednictvo vzalo na vědomí dopis 1. místopředsedkyně RVVI Hronové týkající se
plnění opatření NP VaVaI a požádalo, aby do návrhu odpovědi byl doplněn program
Strategických center a zestručněn popis programu ALFA.
O: KaTA
T: 8.3.2011
11. Předsednictvo vzalo na vědomí dopisy 1. místopředsedkyně RVVI Hronové se žádostí
o připomínky k materiálům „Principy pro přípravu národních priorit VaVaI“, „Změna
podmínek pro věcné nebo finanční ocenění mimořádných výsledků VaVaI" a
„Koncepce IS VaVaI“. S ohledem na termín pro zaslání připomínek do RVVI zašlou
členové PřTA ČR své případné připomínky KaTA nejpozději do 8.3.
O: členové PřTA ČR
T: 8.3.2011
12. Byla dohodnuta agenda schůzky předsedy Klusáčka s generálním ředitelem
CzechInvestu Křížkem dne 7.3. a ministrem Dobešem dne 11.3.
13. Klusáček informoval o schůzce s MPO dne 3.3., na které bylo dohodnuto, že TA ČR
připraví rámcový návrh oblastí působnosti TA ČRu a CzechInvestu v oblasti inovací.
Výchozí návrh připraví Klusáček a rozešle ho členům PřTA ČR k připomínkám.
O: Klusáček
T: 10.3.2011
14. Kebo informoval o jednání s náměstkem Kouckým z MŠMT, uvedl, že ho požádal o
podporu TA ČR v oblasti mezinárodní spolupráce.
15. Předsednictvo vzalo na vědomí dopis společnosti IMUNA CZ, s.r.o. a požádalo KaTA
o přípravu odpovědi.
O: KaTA
T: 8.3.2011
16. Předsednictvo se dohodlo, že zbylé finanční prostředky 1. výzvy programu ALFA
budou použity k podpoře příslušného počtu projektů „pod čarou“.
17. Předsednictvo vzalo na vědomí dopis prof. Pačese se žádostí o zařazení
bioinformatiky a výpočetní biologie do programu ALFA a požádalo KaTA o přípravu
odpovědi se sdělením, že program ALFA není oborově zaměřený a navrhování
projektů se zaměřením na bioinformatiku do současné ALFy tak nic nebrání.
O: KaTA
T: 8.3.2011
18. Janeček informoval o průběhu jednání se zástupci agentury FFG ve Vídni, uvedl, že
bylo velmi přínosné.
19. Hladík informoval, že dne 25.2. byla vyhlášena veřejná zakázka na informační systém
TA ČR.
20. Předsednictvo schválilo dodavatele serverového řešení do KaTA.
21. Hladík informoval, že byla odeslána přihláška TA ČR do projektu „Twining on PreCommercial Procurement of Innovation“.
22. Předsednictvo schválilo proplacení faktury za členský příspěvek TA ČR v organizaci
TAFTIE.

23. Různé
– Hladík požádal členy PřTA ČR, aby mu zaslali své případné připomínky
k závěrečnému účtu TA ČR za rok 2010.
O: členové PřTA ČR
T: 10.3.2011
24. Příští zasedání PřTA ČR se uskuteční 17. března 2011 od 14.00 hod. v sídle TA ČR.

Zapsala: Bartošová
Zkontroloval: Klusáček

