Zápis z 68. zasedání předsednictva Technologické agentury ČR (TA ČR)
Místo jednání: Kancelář TA ČR, Evropská 2589/33b, Praha 6
Datum:
28. 7. 2011
Přítomni:
členové předsednictva: Janeček, Kebo, Bunček
hosté: Hladík, Chroustová, Pazour, Rottová
Omluveni:
Klusáček, Pospíšil
___________________________________________________________________________

1. K zápisu z 67. zasedání př TA ČR ze dne 21. 7. nebyly vzneseny připomínky, úkoly
vyplývající z tohoto zápisu byly splněny nebo jejich plnění probíhá.
2. Chroustová informovala o návrhu odměn pro oponenty programu CK. Předsednictvo
schválilo navrhovanou výši odměn oponentům.
3. Chroustová předložila návrh na způsob přidělování projektů členům Rady programu
CK, a to losováním. Předsednictvo vyjádřilo s návrhem souhlas.
4. Chroustová informovala o příručce pro oponenty programu CK. Předsednictvo
Příručku pro oponenty programu CK schválilo.
5. Hladík informoval předsednictvo o uskutečněném jednání s Americkou obchodní
komorou (AmCham) a Sdružením pro zahraniční investice (AFI) dne 27.7 ohledně
soutěže Nejlepší spolupráce roku (NSR). Hladík konstatoval, že bylo dojednáno, že
Cena Technologické agentury ČR bude vyhlášena společně s cenou Nejlepší
spolupráce roku stejně jako v loňském roce. TA ČR bude ve své soutěži udělovat
nefinanční ocenění. Vítěz soutěže bude uveřejněn na webu TA ČR. Předávání ocenění
může proběhnout v rámci vyhlášení NSR nebo společně s ČIN. Předsednictvo vzalo
informace na vědomí.
6. Hladík v souvislosti s jednáním se zástupci AmCham a AFI uvedl, že TA ČR byla
nabídnuta spolupráce formou Memoranda. Předsednictvo souhlasilo s jeho podpisem.
7. Hladík informoval o jednání se zástupci slovenské Agentury na podporu VaV
(APVV), které proběhlo dne 26.7. Jednání se zúčastnila ředitelka APVV, se kterou
byly projednány postupy a záležitosti týkající se chodu státních agentur na podporu
výzkumu a vývoje. Na jednání byly mimo jiné prodiskutovány otázky týkající se
programů obou agentur, či externích sítí oponentů. Zástupci obou agentur se shodli na
dalším prohlubování vzájemné spolupráce.
8. Předsednictvo diskutovalo otázku míry spolufinancování v programu ALFA.
Chroustová do příštího zasedání připraví kalkulace maximální možné míry
spolufinancování pro další výzvy programu ALFA tak, aby byly splněny indikátory
programu.
O: Chroustová
T: 4.8.2011
9. Hladík informoval o struktuře připravované Zprávy o činnosti, kterou rozešle
k připomínkám Předsednictvu.
O: členové přTA
T: 31.7.2011

10. Hladík informoval o výzvě ministra Kalouska všem rozpočtovým kapitolám týkající
se možnosti projednání rozpočtu na rok 2012 navrženého ministerstvem financí.
Projednání se budou konat v týdnu od 15. – 23.8.2011.
11. Předsednictvo se dohodlo na uskutečnění interního jednání se zástupci MPO a Ing.
Neumajerem v souvislosti s projednáním Metodiky hodnocení výsledků výzkumných
organizací a výsledků ukončených programů (platné pro rok 2012). Do příštího
předsednictva připraví Bunček návrh programu setkání.
O: Bunček
T: 4.8.2011
12. Předsednictvo diskutovalo stav Strategie TA ČR do roku 2020. STRATA byla předána
VR k připomínkám, které by měly být předsednictvu zaslány do 24.8.2011.
13. Příští zasedání přTA ČR se uskuteční 4. srpna 2011 od 14.00 hod. v sídle TA ČR.

Zapsala: Rottová
Zkontroloval: Janeček

