Zápis z 59. zasedání předsednictva Technologické agentury ČR (TA ČR)
Místo jednání: Kancelář TA ČR, Evropská 33b, Praha 6
Datum:
12.5.2011
Přítomni:
členové předsednictva: Klusáček, Janeček, Bunček, Kebo, Pospíšil
tajemnice předsednictva: Bartošová
hosté: Chroustová, Pazour, Procházková
___________________________________________________________________________
1. K zápisu z 58. zasedání PřTA ČR ze dne 5.5.2011 nebyly vzneseny připomínky, úkoly
vyplývající z tohoto zápisu byly splněny nebo jejich plnění probíhá.
2. Předsednictvo se dohodlo, že seznamovací burza pro předkladatele projektů
do programu CK se uskuteční v termínu 24. května 2011 a požádalo KaTA, aby před
jejím konáním byla na webu TA ČR zveřejněna souhrnná informace o zadávací
dokumentaci tohoto programu. Požádalo dále KaTA o přípravu dokumentu
s předpokládanými finančními výdaji na odměny oponentům v programu CK.
O: KaTA
T: 18.5.2011
3. Předsednictvo zváží, jakým způsobem by bylo možné bonifikovat projekty s vyšší
mírou spolufinancování z neveřejných zdrojů v programu ALFA.
4. Předsednictvo schválilo dodatečné podpoření pěti projektů (TA01030425,
TA01031581, TA01031840, TA01031738 a TA01031200) z RPP3 programu ALFA a
projektu TA01010796 z RPP1. Uchazeč o projekt TA01011461 z RPP1 bude dotázán,
zda je ochoten snížit své finanční požadavky na částku odpovídající zbylým
disponibilním prostředkům, v případě záporné odpovědi bude dodatečně podpořen
projekt následující v pořadí (TA01010654).
5. Předsednictvo diskutovalo připravovaný program TINA. Dohodlo se, že bude zaměřen
na bilaterální mezinárodní spolupráci. Ohledně hodnotícího procesu bylo dohodnuto,
že projekt bude nejprve posouzen oběma stranami (českou a zahraniční) zvlášť,
následně pak bude hodnocen společnou mezinárodní radou programu. Chroustová
požádala členy PřTA ČR o zaslání případných dalších připomínek k textu programu.
O: členové PřTA ČR
T: 17.5.2011
6. Předsednictvo schválilo dokument s pokyny pro oponenty, zároveň bylo dohodnuto,
že pro nově registrované oponenty bude uspořádáno školení.
7. Předsednictvo požádalo KaTA o přepracování odpovědi na dopis 1. místopředsedkyně
RVVI Hronové včetně tabulky s odhadem potřebného počtu personálních kapacit
KaTA. V odpovědi by mělo být poukázáno na skutečnost, že potřeby rozvoje lidských
zdrojů TA ČR nejsou dostatečně naplňovány a je tak v konečném důsledku ohrožen
její koncepční rozvoj.
O. KaTA
T: 16.5.2011
8. Předsednictvo diskutovalo dokument se strategií TA ČR a schválilo jeho konečnou
pracovní verzi, která bude na jednání VR TA ČR dne 13.5.2011 poskytnuta jejím
členům k vyjádření.

9. Chroustová informovala, že prozatím nebyla podána žádná námitka k výsledku
veřejné zakázky na IS TA ČR, uvedla, že lhůta pro podání námitek končí 19.5.2011.
10. Chroustová informovala o své účasti na semináři k twinning projektu, který se týká
programů Pre-Commercial Procurement, uvedla, že dosud nebylo rozhodnuto o jeho
účastnících. Předsednictvo souhlasilo s návrhem, aby v rámci programu BETA byla
vyzkoušena pilotní schémata programů Pre-Commercial Procurement. Pověřilo KaTA
vypracováním návrhu změny programu BETA tak, aby změna mohla být předložena
RVVI k posouzení a vládě ke schválení.
11. Janeček informoval o iniciativě MPO spojené s přípravou strategie
konkurenceschopnosti ČR, uvedl, že TA ČR by měla být zapojena do projektu
„Sledování globálních trhů a odhad vývojových trendů.
12. Předsednictvo se dohodlo, že podávání projektů nebude prozatím možné
prostřednictvím datových stránek, zůstává tedy nadále pouze možnost jejich podávání
v elektronické (pomocí informačního systému) a papírové podobě.
13. Příští zasedání PřTA ČR se uskuteční 26. května 2011 od 14.00 hod. v sídle TA ČR.

Zapsala: Bartošová
Zkontroloval: Klusáček

