Zápis z 65. zasedání předsednictva Technologické agentury ČR (TA ČR)
Místo jednání: Kancelář TA ČR, Evropská 33b, Praha 6
Datum:
30.6.2011
Přítomni:
členové předsednictva: Klusáček, Janeček, Pospíšil
tajemnice předsednictva: Bartošová
hosté: Chroustová, Procházková
Omluveni:
Bunček, Kebo
___________________________________________________________________________
1. K zápisu z 64. zasedání přTA ČR ze dne 23.6.2011 nebyly vzneseny připomínky,
úkoly vyplývající z tohoto zápisu byly splněny nebo jejich plnění probíhá.
2. V souvislosti s narůstajícím mediálním zájmem o program CK požádalo předsednictvo
KaTA o vypracování strategie komunikace TA ČR s médii.
O: KaTA
T: 7.7.2011
3. Předsednictvo diskutovalo koncepci informačních seminářů k programu CK. Bylo
konstatováno, že po úvodní prezentaci filozofie programu ze strany zástupce
předsednictva a podání informací o programu zástupcem KaTA bude poskytnut
prostor pro diskuzi a dotazy účastníků. Bylo dohodnuto, že dne 15.7. od 10.00 hod. se
uskuteční seminář v Praze v Masarykově koleji a za přTA zde přednese prezentaci
Klusáček. Termín semináře v Olomouci, kterého se za přTA zúčastní Janeček, bude
upřesněn.
4. Předsednictvo vzalo na vědomí odeslání pracovních verzí programů TINA a EFKOM
RVVI. Klusáček uvedl, že tyto verze byly konzultovány s M. Blažkou, který byl
zároveň informován o osobách zpravodajů pro oba programy (TINA – Pospíšil,
EFKOM – Bunček).
5. Předsednictvo diskutovalo program na podporu aplikovaného výzkumu a
experimentálního vývoje v oblasti životního prostředí předložený MŽP a vyslovilo
k němu určité výhrady (překryv v některých bodech s programy ALFA, TINA a
EFKOM či příliš vysoká míra financování). Konstatovalo, že program předložený
v této podobě nesplňuje požadavky RVVI a KaTA nemá pracovní kapacity pro jeho
případné dopracování. Výhrady předsednictva k programu MŽP budou předneseny na
jednání VR TA ČR dne 1.7. a VR bude zároveň požádána, aby při posuzování
programů brala v úvahu celkovou situaci charakterizovanou omezenými finančními
zdroji na programy VaV.
6. Předsednictvo vzalo na vědomí žádost RVVI o připomínky k materiálu „Metodika
hodnocení výsledků výzkumných organizací a výsledků ukončených programů (platná
pro rok 2012)“. Členové přTA zašlou své případné připomínky k materiálu
Pospíšilovi, který byl ustanoven zpravodajem pro tuto problematiku. Pospíšil následně
připomínky zkonsoliduje a připraví je pro odeslání RVVI.
O: členové přTA ČR
T: 15.7.2011
O: Pospíšil
T: 29.7.2011
7. V návaznosti na závěry jednání KR TA ČR ze dne 23.6. požádalo předsednictvo
KaTA o zadání právního rozboru kanceláři Havel & Holásek k účasti členů KR na

jednáních odborných hodnotících orgánů TA ČR. K záležitosti bilaterálních vztahů
mezi KR a přTA bude iniciováno zvláštní jednání.
O: KaTA
T: 7.7.2011
8. Předsednictvo pozitivně zhodnotilo průběh semináře ke strategii TA ČR dne 29.6. a
následnou tiskovou konferenci k vyhlášení programu CK. Požádalo KaTA o
zveřejnění prezentací ze semináře na webu TA ČR.
O: KaTA
T: 4.7.2011
9. Příští zasedání přTA ČR se uskuteční 7. července 2011 od 14.00 hod. v sídle TA ČR.

Zapsala: Bartošová
Zkontroloval: Klusáček

