Zápis z 61. zasedání předsednictva Technologické agentury ČR (TA ČR)
Místo jednání: Kancelář TA ČR, Evropská 33b, Praha 6
Datum:
2.6.2011
Přítomni:
členové předsednictva: Janeček, Bunček, Kebo, Pospíšil
tajemnice předsednictva: Bartošová
hosté: Hladík, Chroustová, Pazour, Procházková
Omluveni:
Klusáček
___________________________________________________________________________
1. K zápisu z 60. zasedání PřTA ČR ze dne 26.5.2011 nebyly vzneseny připomínky,
úkoly vyplývající z tohoto zápisu byly splněny nebo jejich plnění probíhá.
2. Chroustová požádala předsednictvo o zaslání případných připomínek k zadávací
dokumentaci programů ALFA a OMEGA.
O: členové PřTA ČR
T: 6.6.2011
3. Hladík informoval, že ve stanovené lhůtě byla podána dvě odvolání k ÚOHS proti
rozhodnutí TA ČR ohledně námitek k výsledkům výběrového řízení na IS TA ČR.
V této souvislosti uvedl, že proběhlo jednání s p. Hálkem (eProjekty) ohledně
generování smluv z 1. výzvy programu ALFA. Předsednictvo schválilo aktivaci druhé
části smlouvy zajišťující zpracování dat z první výzvy programu ALFA i v roce 2011
s tím, že další postup bude konzultován se zpravodajem pro IS TA ČR Pospíšilem.
4. Hladík uvedl, že vzhledem k vyhlášení programu CK až po termínu konání semináře
ke strategii TA ČR, nebude v jeho rámci pořádána tisková konference.
5. Předsednictvo vzalo na vědomí odeslání připomínek TA ČR ke změně zákona o
rozpočtových pravidlech (MF) a k mezinárodní strategii konkurenceschopnosti
(MPO). Připomínky k materiálu MPO budou navíc Kanceláří TA zaslány elektronicky
řediteli Očkovi.
O: KaTA
T: 3.6.2011
6. Předsednictvo diskutovalo aktuální podobu strategie TA ČR, do níž byly zapracovány
relevantní připomínky VR.
7. Předsednictvo se dohodlo na vypořádání připomínek VR TA ČR k zadávací
dokumentaci a hodnotícímu procesu programu CK, vypořádání bude provedeno
Kanceláří TA.
O: KaTA
T: 7.6.2011
8. Procházková prezentovala návrh přihlášky pro 1. stupeň programu CK, přihláška bude
upravena na základě připomínek předsednictva.
O: KaTA
T: 6.6.2011
9. Předsednictvo konstatovalo, že hlavním bodem jednání se zástupci RVVI, VR a KR
TA ČR dne 9.6.2011 bude představení strategie TA ČR a její projednání v RVVI a
dále nastavení efektivní kooperace mezi orgány TA ČR.

10. Chroustová prezentovala možné varianty bonifikace za nižší míru podpory projektu v
programu ALFA. Předsednictvo se dohodlo, že maximální míra podpory pro
připravovanou výzvu bude stanovena na 70% a současně ve výběrovém kritériu
„Aktuálnost projektu a míra motivačního účinku podpory“ bude vložena bonifikace za
nižší požadovanou míru podpory. Důvodem pro toto rozhodnutí je snaha o docílení
ukazatelů schválených pro program ALFA vládou ČR.
11. Předsednictvo souhlasilo s připomínkami Bunčeka k hodnotícímu procesu programu
ALFA a požádalo KaTA o jejich zapracování. Cílem navrhovaných změn je ještě více
zprůhlednit proces hodnocení a minimalizovat možné projevy klientelismu.
O: KaTA
T: 6.6.2011
12. Předsednictvo se dohodlo, že odměny pro zpravodaje projektů zůstanou ve stávající
formě, tzn. nebudou jim vypláceny zvláštní odměny nad rámec paušálu za hodnotící
proces. TA ČR se tak přiblíží praxi jiných poskytovatelů.
13. Předsednictvo vzalo na vědomí připomínky VR TA ČR k postupu předkládání návrhů
programů zpracovávaných jiným správním úřadem Technologické agentuře.
14. Předsednictvo se dohodlo, že Kulatého stolu k Národní inovační strategii ČR dne
14.6.2011 se zúčastní Klusáček, Kebo se zúčastní za RVŠ. Janeček požádá J. Hrušáka
(MŠMT), aby Národní inovační strategie ČR mohla být v rámci vnějšího
připomínkového řízení připomínkována také Technologickou agenturou ČR.
O: Janeček
T: 6.6.2011
15. Kebo informoval o závěrech Kulatého stolu SP ČR, VŠB-TU Ostrava a RVŠ ze dne
25. 5. 2011 zaměřeného na spolupráci univerzit s průmyslem a odběrateli.
16. Příští zasedání PřTA ČR se uskuteční 9. června 2011 od 14.00 hod. v sídle TA ČR,
přičemž od 13.00 hod. mu bude předcházet jednání se zástupci RVVI, VR a KR TA
ČR.

Zapsala: Bartošová
Zkontroloval: Janeček

