Zápis z 58. zasedání předsednictva Technologické agentury ČR (TA ČR)
Místo jednání: Kancelář TA ČR, Evropská 33b, Praha 6
Datum:
5.5.2011
Přítomni:
členové předsednictva: Janeček, Bunček, Kebo, Pospíšil
tajemnice předsednictva: Bartošová
hosté: Hladík, Chroustová, Kohlíčková, Procházková
Omluveni:
Klusáček
___________________________________________________________________________
1. K zápisu z 57. zasedání PřTA ČR ze dne 28.4. nebyly vzneseny připomínky, úkoly
vyplývající z tohoto zápisu byly splněny nebo jejich plnění probíhá.
2. Předsednictvo diskutovalo dokument popisující proces hodnocení v programu CK a
požádalo KaTA o zapracování několika změn. Poté bude dokument podle dohody
předložen Výzkumné radě.
O: KaTA
T: 9.5.2011
3. Předsednictvo se dohodlo, že informace o zadávací dokumentaci programu CK bude
zveřejněna s předstihem na webu TA. Dokument s touto informací bude připraven do
příštího zasedání PřTA ČR a následně předložen na jednání VR TA ČR dne 13.5.
O: KaTA
T: 11.52011
4. Kohlíčková prezentovala hlavní rozdíly procesu hodnocení v programu OMEGA
oproti programu ALFA.
5. Předsednictvo se dohodlo, že žádosti o změny (věcné a finanční) v řešených
projektech programu ALFA budou rozhodovány Radou programu, která bude
následně o svém rozhodnutí informovat předsednictvo. Před rozhodnutím Rady bude
přitom vždy známo zdůvodněné stanovisko příslušného zpravodaje. Do příštího
zasedání PřTA ČR bude připraven návrh posuzování hlavních změn v projektech
programu ALFA.
O: KaTA
T: 11.5.2011
6. Chroustová prezentovala dokument s popisem způsobu kontroly řešených projektů
programu ALFA, v rámci kterého bylo podrobněji diskutováno hodnocení plnění cílů
programu. Členové PřTA ČR zašlou k dokumentu své případné připomínky.
O: členové PřTA ČR
T: 8.5.2011
7. Předsednictvo požádalo, aby firmy mezi uchazeči v programu ALFA, o jejichž statutu
byly pochybnosti, byly opětovně dotázány na splnění podmínek pro MSP a dvě VO
označené za strany ÚOHS jako instituce, o jejichž statutu byly pochybnosti, byly
doporučeny RVVI k posouzení.
O: KaTA
T: 11.5.2011
8. Předsednictvo diskutovalo možnost zvýhodnění projektů s vyšší mírou
spolufinancování z neveřejných zdrojů a požádalo KaTA o rozpracování této
možnosti.
O: KaTA
T: 11.5.2011

9. Předsednictvo diskutovalo dokument týkající se strategie TA ČR a dohodlo se na
několika připomínkách, které byly zaslány zpravodaji pro strategii Klusáčkovi.
10. Předsednictvo vzalo na vědomí dopis 1. místopředsedkyně RVVI Hronové se žádostí
o informaci o aktuálním stavu funkčních míst TA ČR a požádalo Hladíka o přípravu
návrhu odpovědi. Hladík zároveň připraví odhad potřebného počtu pracovních kapacit
KaTA v souladu se strategií TA ČR.
O: Hladík
T: 11.5.2011
11. Kontrolní radě TA ČR bude zaslán dokument s jednacím řádem VR TA ČR jako
podklad pro přípravu jednacího řádu KR TA ČR.
O: KaTA
T: 9.5.2011
12. Hladík uvedl, že ve VŘ na informační systém TA ĆR zvítězila firma Data Partner a
informoval o lhůtách spojených s případnými stížnostmi.
13. Janeček informoval o prvním jednání Kontrolní rady TA ČR dne 2.5.2011, uvedl, že
jejím předsedou byl zvolen prof. Štěpánek z VUT Brno. Uvedl dále, že ze strany KR
byla vyslovena žádost o setkání se členy PřTA ČR, konkrétní termín setkání nebyl
prozatím stanoven.
14. Předsednictvo diskutovalo harmonogram návštěvy GŘ TEKES a program s ní
spojeného semináře. Hladík požádal členy PřTA ČR o zaslání případných dalších
připomínek k návštěvě i programu.
O: členové PřTA ČR
T: 8.5.2011
15. Hladík informoval o jednání s Českou inovací ohledně soutěže Nejlepší spolupráce
roku.
16. Bunček informoval o schůzce MPO s Berman Group, uvedl, že zástupci PřTA ČR byli
pozváni Ministerstvem průmyslu a obchodu na seminář za účasti FINPRO dne
9.5.2011.
17. Bunček informoval o svém jednání s ředitelem Štíchou z MPO týkající se programu
EFKOM. Uvedl, že ze strany MPO bylo KaTA nabídnuto předání zkušeností z
programů TANDEM a TIP, k tomuto tématu bude zorganizována schůzka mezi
pracovníky KaTA a MPO.
18. Příští zasedání PřTA ČR se uskuteční 12. května 2011 od 14.00 hod. v sídle TA ČR.

Zapsala: Bartošová
Zkontroloval: Janeček

