Zápis z 55. zasedání předsednictva Technologické agentury ČR (TA ČR)
Místo jednání: Kancelář TA ČR, Evropská 33b, Praha 6
Datum:
7.4.2011
Přítomni:
členové předsednictva: Janeček, Kebo, Pospíšil
tajemnice předsednictva: Bartošová
hosté: Hladík, Chroustová, Pazour
Omluveni:
Klusáček, Bunček
___________________________________________________________________________
1. K zápisu z 54. zasedání PřTA ČR ze dne 31.3. nebyly vzneseny připomínky, úkoly
vyplývající z tohoto zápisu byly splněny nebo jejich plnění probíhá.
2. Chroustová seznámila předsednictvo s průběžným stavem vyhodnocení došlých
dotazníků v rámci prescreeningu v programu Centra kompetence. Předsednictvo
vyslovilo s navrženým postupem zpracování došlých reakcí souhlas.
3. Předsednictvo schválilo usnesení s popisem postupu předložení návrhu programu
zpracovávaného jiným správním úřadem a požádalo KaTA o jeho uveřejnění na webu.
4. Předsednictvo diskutovalo další verzi dokumentu se strategií TA ČR. Své případné
připomínky k dokumentu zašlou členové PřTA ČR nejpozději do 11.4. Předsednictvo
zároveň souhlasí s prezentací aktualizované verze strategie připravené Klusáčkem na
jednání VR TA ČR dne 8.4.
O: členové PřTA ČR
T: 11.4.2011
5. K již per rollam schváleným členům Rady programu CK (Prokš, Bláha, Neumajer,
Hnízdil) předsednictvo dále schválilo P. Záboje (MPO) a P. Hladíka (KaTA). Za
oblast zdravotnictví je v jednání členství L. Moravcové (MZd).
6. Předsednictvo diskutovalo návrh na doplnění RPP ALFA vzešlý z jednání pracovní
skupiny VR a PřTA ČR pro tento program a požádalo KaTA o vypracování profesního
přehledu u jednotlivých stávajících i navrhovaných kandidátů (doplnění oborů).
O: KaTA
T: 14.4.2011
7. Janeček podal informaci o expertech navržených pracovní skupinou VR pro program
BETA. Do příštího zasedání PřTA ČR bude vypracován definitivní návrh na obsazení
EHK tohoto programu.
O: Janeček
T: 14.4.2011
8. Hladík informoval o možnostech spolupráce s časopisem Technik. Uvedl, že tato
spolupráce by mohla být využita při návštěvě generálního ředitele agentury TEKES
formou uveřejnění rozhovoru. Požádal zároveň členy PřTA ČR o případné náměty na
náplň semináře připravovaného u příležitosti této návštěvy.
9. Předsednictvo vzalo na vědomí dopis MŠMT se žádostí o vyplnění dotazníku pro
instituce financující výzkum v oblasti lékařských věd. Požádalo KaTA o přípravu
odpovědi ve smyslu, že tato oblast výzkumu je v současné době financována programy
Ministerstva zdravotnictví, a Technologická agentura ji tedy nepokrývá.
O: KaTA
T: 11.4.2011

10. Chroustová informovala, že ve dvou případech ještě nebyla ze strany příjemců
podpory doručena podepsaná smlouva. Předsednictvo se dohodlo, že příslušným
příjemcům bude zaslán dopis s uvedením termínu, do kterého jsou povinni
podepsanou smlouvu o poskytnutí podpory do TA ČR doručit.
O: KaTA
T: 11.4.2011
11. Bylo dohodnuto, že dosavadní zpravodaj pro program TINA Pospíšil bude tuto funkci
zastávat i v průběhu dalších příprav návrhu tohoto programu, který by měl být
předložen RVVI na konci roku 2011.
O: Pospíšil
12. Hladík informoval o průběhu veřejné zakázky na IS TA ČR. Uvedl, že otvírání obálek
je plánováno na 13. dubna, následně (cca za týden) se uskuteční zasedání hodnotící
komise. Jako člen hodnotící komise za předsednictvo byl navržen Pospíšil, KaTA
rozešle členům PřTA ČR e-mail se žádostí o schválení jeho členství per rollam.
O: KaTA
T: 11.4.2011
13. Kebo informoval o dokumentu MŠMT popisujícím strategický rámec vysokoškolské
politiky. Z dokumentu bude připraven stručný výtah, který bude rozeslán členům
PřTA ČR.
O: Kebo
T: 13.4.2011
14. Hladík informoval o jednání s A. Tomáškovou z Japan Business Solutions.
15. Kebo uvedl, že dne 25.5.2011 se v Ostravě uskuteční Kulatý stůl ke spolupráci
univerzit s průmyslem organizovaný Svazem průmyslu a dopravy, Radou VŠ a VŠBTU Ostrava a navrhl možnost uspořádání výjezdního zasedání PřTA ČR při této
příležitosti.
16. Hladík uvedl, že KaTA vyšle zástupce na mezinárodní seminář pořádaný ke Twinning
projektu týkajícího se programů PCP, do kterého se TA ČR přihlásil. Pro přechod do
druhé fáze projektu budou za cíle TA ČR v tomto projektu prezentovány: provedení
právní analýzy českého prostředí pro program tohoto typu, příprava návrhu první
verze programu a uspořádání semináře k této problematice na národní úrovni.
17. Příští zasedání PřTA ČR se uskuteční 14. dubna 2011 od 14.00 hod. v sídle TA ČR.

Zapsala: Bartošová
Zkontroloval: Janeček

