Zápis z 62. zasedání předsednictva Technologické agentury ČR (TA ČR)
Místo jednání: Kancelář TA ČR, Evropská 33b, Praha 6
Datum:
9.6.2011
Přítomni:
členové předsednictva: Klusáček, Janeček, Bunček, Pospíšil
tajemnice předsednictva: Bartošová
hosté: Hladík, Chroustová, Pazour
Omluveni:
Kebo
___________________________________________________________________________
1. K zápisu z 61. zasedání PřTA ČR ze dne 2.6.2011 nebyly vzneseny připomínky, úkoly
vyplývající z tohoto zápisu byly splněny nebo jejich plnění probíhá.
2. Předsednictvo požádalo KaTA o vytvoření časového harmonogramu přípravy
programů TA ČR, a to pro variantu zamítnutí námitek k výsledkům VŘ IS ze strany
ÚOHS i pro variantu vyhovění těmto námitkám.
O: KaTA
T: 13.6.2011
3. Předsednictvo se dohodlo, že z časových důvodů budou konsensuální mítinky
v programu CK nahrazeny konsensuálními posudky, o jejichž přípravu budou
požádáni zahraniční odborníci. Hladík se dotáže agentury TEKES, zda by byli pro
tento účel ochotni poskytnout své pracovní kapacity (cca 10 osob).
O: Hladík
T: 13.6.2011
4. Předsednictvo provedlo úpravy připomínek TA ČR k Národní inovační strategii
připravené MŠMT, upravené připomínky budou zaslány řediteli Markovi.
O: KaTA
T: 10.6.2011
5. Předsednictvo schválilo složení hodnotících orgánů programů CK, OMEGA a ALFA.
U EHK programu BETA bude vzhledem k podjatosti RNDr. Pálenského nutno ještě
dořešit nominaci pro potřeby MŽP.
6. Předsednictvo vzalo na vědomí, že jednání VR TA ČR dne 1.7.2011 bude zčásti
věnováno vymezení kompetencí VR a PřTA ČR a dělbě odpovědnosti mezi těmito
orgány.
7. Předsednictvo požádalo KaTA o finalizaci draftu programu EFKOM pro konzultaci se
sekretariátem RVVI, zpravodajem pro přípravu tohoto programu je Bunček.
O: KaTA
T: 30.6.2011
8. Hladík informoval, že byl finalizován program semináře konaného u příležitosti
návštěvy GŘ TEKES dne 29.6.2011.
9. Předsednictvo provedlo úpravu bodového hodnocení kritéria týkajícího se míry
motivačního účinku podpory a požádalo KaTA o její zapracování.
O: KaTA
T: 13.6.2011
10. Předsednictvo se dohodlo, že na základě doporučení sekretariátu RVVI bude dopis se
žádostí o možnost vkládání připomínek TA ČR do eKlep adresován premiérovi. Návrh
dopisu připraví Klusáček.

O: Klusáček

T: 13.6.2011

11. Předsednictvo vzalo na vědomí Memorandum o spolupráci národních technologických
platforem ČR a pozitivní odpověď Klusáčka na nabídku případné spolupráce s TA
ČR.
12. Bunček (ve spolupráci s Kobertem) připraví na základě připomínek členů PřTA ČR
upravenou verzi Statutu TA ČR, která bude následně dána k připomínkám sekretariátu
RVVI.
T: 16.6.2011
O: Bunček
13. Bunček informoval, že dne 23.6.2011 od 12 hod. se uskuteční jednání TA ČR
s organizací CzechTrade ohledně projektu týkajícího se foresightu v rámci
Mezinárodní strategie konkurenceschopnosti .
14. Předsednictvo diskutovalo vypořádání připomínek TA ČR k Mezinárodní strategii
konkurenceschopnosti ze strany MPO.
15. Chroustová informovala, že všichni žadatelé, kterým bylo nabídnuto dodatečné
financování jejich projektů, tuto nabídku přijali.
16. Předsednictvo se dohodlo, že o případném přepočítávání výše finanční podpory
z důvodu změny právní formy žadatele bude rozhodovat Rada programu.
17. Příští zasedání PřTA ČR se uskuteční 17. června 2011 od 13.00 hod. v sídle TA ČR.

Zapsala: Bartošová
Zkontroloval: Klusáček

