Zápis z 60. zasedání předsednictva Technologické agentury ČR (TA ČR)
Místo jednání: Kancelář TA ČR, Evropská 33b, Praha 6
Datum:
26.5.2011
Přítomni:
členové předsednictva: Klusáček, Janeček, Bunček, Kebo, Pospíšil
tajemnice předsednictva: Bartošová
hosté: Chroustová, Pazour, Procházková
___________________________________________________________________________
1. K zápisu z 59. zasedání PřTA ČR ze dne 12.5.2011 nebyly vzneseny připomínky,
úkoly vyplývající z tohoto zápisu byly splněny nebo jejich plnění probíhá. Souhrnná
informace o zadávací dokumentaci programu CK nebyla dosud zveřejněna vzhledem
k tomu, že se tímto textem dosud zabývá VR TA ČR.
2. Hladík informoval, že byly doručeny tři námitky k výsledkům výběrového řízení na IS
TA ČR, přičemž všechny byly zamítnuty. Uvedl, že do 3.6.2011 běží lhůta pro
možnost odvolání proti tomuto rozhodnutí k ÚOHS. V souvislosti s případným
podáním odvolání předsednictvo diskutovalo možnosti náhradního řešení administrace
programů TA ČR. Bylo navrženo provedení ruční administrace u programu BETA a
vyjednání dodatku ke smlouvě s p. Hálkem u programu ALFA. Hladík zašle informaci
o náhradních opatřeních tajemníkovi VR TA ČR.
O: Hladík
T: 30.5.2011
3. Bartošová zašle tajemníkovi VR TA ČR e-mail s upozorněním na nutnost včasného
dodání stanoviska VR TA ČR k dokumentům vztahujícím se programu CK (včetně
návrhů na obsazení jeho hodnotících orgánů) tak, aby tento program mohl být
vyhlášen v řádném termínu. Nedodání těchto dokumentů vyhlášení programu ohrozí.
O: Bartošová
T: 30.5.2011
4. Předsednictvo diskutovalo Strategii konkurenceschopnosti MPO, Klusáček požádal
členy PřTA ČR o zaslání připomínek k tomuto dokumentu do 29.5.2011.
Konsolidované připomínky budou Klusáčkem následně zaslány na MPO.
O: členové PřTA ČR
T: 29.5.2011
5. Hladík uvedl, že TA ČR není oficiálním připomínkovým místem, žádost o její
zařazení mezi připomínková místa bude zaslána na ÚV ČR řediteli odboru vládní
legislativy.
6. Předsednictvo diskutovalo program TINA, bylo dohodnuto, že hlavní otázky týkající
se programu zašle KaTA Klusáčkovi.
O: KaTA
T: 30.5.2011
7. Předsednictvo požádalo KaTA o zapracování bonifikace vyšší míry spolufinancování
do bodovaných hodnotících kritérií pro výběr projektů do programu ALFA a
doporučilo, aby toto kritérium mělo spíše vyšší bodové hodnocení. Zároveň bylo
upraveno jedno z binárních kritérií tak, aby bylo možné předkládat návrhy projektů do
více programů.
O: KaTA
T: 31.5.2011

8. Předsednictvo se dohodlo, že při posuzování žádosti o změnu realizovaného projektu
v programu ALFA bude mít zpravodaj právo vyžádat si dodatečný oponentní posudek
k příslušnému projektu.
9. Předsednictvo diskutovalo odměny pro zpravodaje, forma těchto odměn bude
dořešena na příštím zasedání PřTA ČR.
O: členové PřTA ČR, KaTA
T: 2.6.2011
10. Klusáček informoval o jednání VR TA ČR dne 13.5.2011. Uvedl, že byl diskutován
stav přípravy programů TA ČR včetně obsazení jejich hodnoticích orgánů, přičemž
schváleno bylo obsazení orgánů programu BETA. V hodnotících orgánech programu
CK se očekávají návrhy VR ke schválení předsednictvu.
11. Předsednictvo vzalo na vědomí podnět k prošetření z ÚOHS adresovaný Kontrolní
radě TA ČR.
12. Chroustová informovala, že byli schváleni členové EHK programu BETA, uvedla, že
8.6.2011 bude pro tyto experty a pro členy Rady programu uspořádán informační
seminář.
13. Bunček pozitivně zhodnotil seznamovací burzu k programu CK konanou dne
24.5.2011. Chroustová uvedla, že vzhledem k úspěchu burzy bude její pokračování, a
tedy možnost zkontaktování pro jednotlivé zájemce, zajištěno prostřednictvím
webových stránek TA ČR.
14. Předsednictvo se dohodlo, že seminář TA ČR pořádaný při příležitosti návštěvy GŘ
TEKES bude zaměřen na strategii rozvoje TA ČR. Zároveň byl finalizován seznam
osob, které budou na seminář pozvány.
15. Bunček vypracuje připomínky ke změně zákona o rozpočtových pravidlech, a to na
základě stanoviska TA ČR ke změně tohoto zákona připraveného Kanceláří TA.
O: Bunček
T: 2.6.2011
16. Předsednictvo vzalo na vědomí účast a prezentaci Janečka na setkání Svazu
pracovníků ve VaV (Slovenská republika) dne 10.6.2011.
17. Kebo informoval o Kulatém stole pořádaném dne 25.5.2011 SP ČR, VŠB-TU Ostrava
a RVŠ, který byl zaměřen na spolupráci univerzit s průmyslem a odběrateli.
18. Příští zasedání PřTA ČR se uskuteční 2. června 2011 od 14.00 hod. v sídle TA ČR.

Zapsala: Bartošová
Zkontroloval: Klusáček

