Zápis z 57. zasedání předsednictva Technologické agentury ČR (TA ČR)
Místo jednání: Kancelář TA ČR, Evropská 33b, Praha 6
Datum:
28.4.2011
Přítomni:
členové předsednictva: Janeček, Bunček, Kebo, Pospíšil
tajemnice předsednictva: Bartošová
hosté: Hladík, Chroustová, Procházková
Omluveni:
Klusáček
___________________________________________________________________________
1. K zápisu z 56. zasedání PřTA ČR ze dne 14.4. nebyly vzneseny připomínky, úkoly
vyplývající z tohoto zápisu byly splněny nebo jejich plnění probíhá.
2. Procházková informovala, že na webu TA byla zveřejněna informace o seznamovací
burze pro předkladatele projektů do programu CK a prezentovala sporné body týkající
se zadávací dokumentace tohoto programu. Text dokumentace bude upraven na
základě diskuse předsednictva. Bude také připraven dokument popisující způsob
hodnotícího procesu programu CK.
O: KaTA
T: 4.5.2011
3. Předsednictvo diskutovalo změny ve složení Rady programu CK podle doporučení
Výzkumné rady. Kancelář TA prověří dostupnost nově navrženého kandidáta.
O: KaTA
T: 2.5.2011
4. Předsednictvo diskutovalo o obsazení Expertní hodnotící komise programu CK a
dohodlo se, že kandidáty, kteří byli nominováni Výzkumnou radou, lze ze strany PřTA
ČR považovat za doporučené k dalšímu jednání na úrovni PS Př a VR TA ČR.
O: Janeček
T: 2.5.2011
5. Janeček uvedl, že do expertní hodnotící komise programu BETA stále nebyl nalezen
kandidát na problematiku MV a požádal členy PřTA ČR o případné návrhy vhodných
expertů.
6. Předsednictvo diskutovalo otázku slučitelnosti právního postavení některých žadatelů
do programu ALFA s platnou legislativou a problematiku statutu výzkumných
organizací. Bunček uvedl, že v souvislosti s právě probíhajícím posuzováním
výzkumných organizací RVVI, by měly být Radě doporučeny k posouzení organizace,
u kterých byla pochybnost ohledně jejich statutu. Předsednictvo požádalo KaTA o
přípravu seznamu „sporných“ firem i VO z žadatelů do programu ALFA.
O: KaTA
T: 4.5.2011
7. Předsednictvo schválilo obsazení odborných poradních orgánů programu OMEGA ve
složení, v jakém byly zaslány e-mailem dne 13.4.2011 tajemníkem VR TA ČR.
8. Hladík uvedl, že výběrová komise na informační systém TA ČR shledala u třech
uchazečů drobné nesrovnalosti; tito uchazeči byli požádáni o doplnění chybějících
údajů. O dalším vývoji bude předsednictvo informováno.
9. Hladík informoval o návrhu programu pro návštěvu generálního ředitele organizace
TEKES.

10. Kebo informoval o jednání pracovní skupiny Př a VR TA ČR pro nominaci členů do
orgánů programu ALFA. Uvedl, že pracovní skupina schválila návrh předsednictva ze
dne 14.4.2011 na doplnění Rad podprogramů ALFA.
11. Předsednictvo vzalo na vědomí stížnost oponenta doc. K. Svobody. KaTA připraví
návrh odpovědi se žádostí o doplňující informace.
O: KaTA
T: 2.5.2011
12. Hladík informoval o jednání s AmCham ohledně soutěže Nejlepší spolupráce roku.
Uvedl, že soutěž bude rozšířena o „Českou inovaci“ a bude posunuta na konec roku.
13. Hladík informoval o jednání na Ministerstvu financí, ze kterého vyplynulo, že
požadavek na navýšení mzdových prostředků a tabulkových míst TA ČR bude
problematický.
14. Janeček připraví návrh odpovědi pro MPO v souvislosti s jejich projektem týkajícím
se koordinace aktivit CzechInvest, CzechTrade, EEN a TA ČR.
O: Janeček
T: 2.5.2011
15. Předsednictvo vzalo na vědomí pozvánku na veletrh FOR INDUSTRY, kterého se
vzhledem k termínovým kolizím nebude moci žádný z členů PřTA ČR zúčastnit.
16. Hladík informoval o právním rozboru kanceláře Havel a Holásek, který upřesňuje
rozdělení pravomocí při jmenování členů orgánů programů TA ČR.
17. Chroustová uvedla, že je uvažováno o vypsání VŘ na firmu, která by pro KaTA
prováděla finanční kontroly u příjemců podpory, a to z důvodu chybějících vlastních
kapacit pro tuto činnost. Do příštího zasedání PřTA ČR bude připraven návrh
dokumentu s popisem kontrol prováděných TA ČR.
O: KaTA
T: 4.5.2011
18. Janeček informoval, že dne 2.5.2011 proběhne první zasedání Kontrolní rady TA ČR a
navrhl, aby předsednictvo TA nabídlo předsedkyni Výboru pro vědu, vzdělání,
kulturu, mládež a tělovýchovu PSP ČR Putnové, která ho svolala, účast místopředsedy
na tomto zasedání za účelem podání informace o TA ČR. Předsednictvo návrh
schválilo.
19. Bunček informoval o schůzce na MŠMT k přípravě pre-seed fondů z OP VaVpI.
Uvedl, že by měly být vyhlášeny dvě kontinuální výzvy, přičemž v první výzvě bude
alokována menší částka, aby byl zjištěn počet žadatelů.
20. Příští zasedání PřTA ČR se uskuteční 5. května 2011 od 14.00 hod. v sídle TA ČR.

Zapsala: Bartošová
Zkontroloval: Janeček

