Zápis z 63. zasedání předsednictva Technologické agentury ČR (TA ČR)
Místo jednání: Kancelář TA ČR, Evropská 33b, Praha 6
Datum:
17.6.2011
Přítomni:
členové předsednictva: Klusáček, Bunček, Kebo
tajemnice předsednictva: Bartošová
hosté: Hladík, Chroustová, Kobert, Procházková
Omluveni:
Janeček, Pospíšil
___________________________________________________________________________
1. K zápisu z 62. zasedání přTA ČR ze dne 9.6.2011 nebyly vzneseny připomínky, úkoly
vyplývající z tohoto zápisu byly splněny nebo jejich plnění probíhá.
2. Klusáček informoval, že na sekretariát RVVI byl zaslán dopis s dotazem na možnost
financování uznaných nákladů projektu před podpisem Smlouvy o poskytnutí
podpory.
3. Předsednictvo se dohodlo na připomínkách TA ČR k Dohodám o vědeckotechnické
spolupráci mezi vládou ČR a vládami Černé Hory a Brazílie. Připomínky budou
zpracovány do formuláře a odeslány na MŠMT.
O: KaTA
T: 21.6.2011
4. Předsednictvo požádalo KaTA o provedení změn v přihlášce do programu CK tak, aby
struktura přihlášky lépe odrážela strukturu bodovaných hodnotících kritérií tohoto
programu.
O: KaTA
T: 21.6.2011
5. Předsednictvo se dohodlo, že konsolidace oponentních posudků v programu CK
nebude prováděna zahraničními odborníky, ale členy Rady programu CK, přičemž
Rada programu bude rozšířena ze stávajících 8 členů na 15. Rozšíření bude provedeno
ve spolupráci s Výzkumnou radou obvyklým způsobem.
O: členové přTA
T: 21.6.2011
6. Hladík informoval, že včasné vyhlášení programů ALFA bude zajištěno
prostřednictvím interního překlenovacího informačního systému, přičemž data
z tohoto systému budou moci být následně transformována do informačního systému
vítězného dodavatele VZ. Uvedl, že součástí řešení je též provozování 24-hodinové
služby helpdesk.
7. Předsednictvo konstatovalo, že programy TINA a EFKOM bude třeba konzultovat se
sekretariátem RVVI .
8. Klusáček zdůraznil potřebu vypracování akčního plánu ke strategii TA ČR jakožto
zásadního implementačního dokumentu a požádal ředitele KaTA o přípravu
harmonogramu jeho vypracování.
O: Hladík
T: 23.6.2011
9. Předsednictvo se shodlo na tom, že jednání o vymezení kompetencí VR a přTA ČR
dne 1.7. by mělo být uskutečněno bez přítomnosti hostů. Zároveň bylo dohodnuto, že
předsedovi VR bude nabídnuta možnost uspořádání výjezdního zasedání.

O: Klusáček

T: 20.6.2011

10. Členové přTA ČR zašlou své případné připomínky k upravené verzi Statutu TA ČR.
Po konsolidaci připomínek Bunčekem a Kobertem bude Statut projednán se
sekretariátem RVVI (M. Blažkou) a následně s VR TA ČR.
O: členové přTA
T: 22.6.2011
11. Předsednictvo konstatovalo, že pravděpodobně administrativním opomenutím nebyly
do EHK CK zařazeni Bureš a Minárik, Klusáček bude proto o této záležitosti
informovat předsedu VR.
O: Klusáček
T: 21.6.2011
12. Bylo dohodnuto, že zástupcem KaTA pro program CK (zajišťující mj. administrativní
podporu EHK CK) bude Procházková.
13. Hladík informoval, že po skončení semináře konaného dne 29.6. u příležitosti
návštěvy GŘ TEKES proběhne tisková konference k vyhlášení programu CK.
Klusáček požádal o rozeslání itineráře celé návštěvy GŘ TEKES předsednictvu a o
návrh bodů pro úvodní diskuzi.
O: Hladík
T: 20.6.2011
14. Předsednictvo schválilo nabídku firmy Idea-Envi s.r.o. na dodavatele poštovního
serveru TA ČR jako vítěznou.
15. Kebo s Bunčekem informovali o Kulatém stole k Národní inovační strategii konaném
dne 14.6.
16. Kebo informoval o mezirezortní koncepci podpory velkých infrastruktur pro VaV do
roku 2015.
17. Předsednictvo vzalo na vědomí pozvánku na akci ERAfrica Briefing Session for
African and European Program Owners konanou dne 8.7. v Bruselu.
18. Předsednictvo vzalo na vědomí účast Hladíka na akci k 10. výročí vzniku slovenské
APVV dne 23.6 a účast Keba na mezinárodní konferenci Investment & Business
Forum v Ostravě ve dnech 22.-23.9.
19. Příští zasedání přTA ČR se uskuteční 23. června 2011 od 14.00 hod. v sídle TA ČR.
Zapsala: Bartošová
Zkontroloval: Klusáček

