Zápis z 69. zasedání předsednictva Technologické agentury ČR (TA ČR)
Místo jednání: Kancelář TA ČR, Evropská 33b, Praha 6
Datum:
4. 8. 2011
Přítomni:
členové předsednictva: Klusáček, Janeček, Bunček, Kebo, Pospíšil
hosté: Bartošová, Hladík, Chroustová
___________________________________________________________________________

1. K zápisu z 68. zasedání PřTA ČR ze dne 28. 7. nebyly vzneseny připomínky, úkoly
vyplývající z tohoto zápisu byly splněny nebo jejich plnění probíhá.
2. Předsednictvo diskutovalo možná opatření ke splnění indikátorů programu ALFA
(dosažení celkové průměrné míry podpory projektů ve výši 65 %). Požádalo v této
souvislosti KaTA o prověření právního nároku na přiznání bonifikace při doložení
účinné spolupráce s VO, zda je možné přistoupit k jejímu neudělení a pokud ano, za
jakých podmínek. Bylo dohodnuto, že členové Rady programu ALFA budou
instruováni, aby věnovali zvýšenou pozornost posouzení poměru aplikovaného
výzkumu a experimentálního vývoje ve vztahu k cílům projektu, především pak
posouzení, zda byla správně stanovena kategorie typu výzkumu (experimentální
vývoj, aplikovaný výzkum).
O: KaTA
T: 11.8.2011
3. Předsednictvo konstatovalo, že vzhledem k minimálnímu předepsanému počtu členů
RP ALFA není nezbytně nutné nalezení náhradníka za Ing. Janošece. Otázka
případného doplnění RP bude dořešena na příštím zasedání přTA.
O: členové přTA
T: 11.8.2011
4. Hladík požádal členy předsednictva o doplnění úkolů KaTA k jednotlivým nástrojům
přiřazeným k osmi strategickým bodům v akčním plánu ke strategii TA ČR.
O: členové přTA
T: 10.8.2011
5. Předsednictvo schválilo Statut Rad programů TA, Statut EHK/RPP v programech
veřejné soutěže TA a Statut EHK v programu BETA.
6. Hladík informoval, že dne 22.8.2011 proběhne jednání na Ministerstvu financí
ohledně rozpočtu na rok 2012. Uvedl, že TA ČR bude požadovat přidělení deseti
tabulkových míst, které jí byly v původním plánu rozpočtu na rok 2012 přislíbeny, a
jejichž nepřidělení by vážně ohrozilo plnění základních funkcí TA ČR. Jednání se
zúčastní předseda TA ČR a ředitel KaTA.
7. Předsednictvo konstatovalo, že uchazečům v programu CK bude kromě oponentních
posudků poskytováno též souhrnné (řádně zdůvodněné) stanovisko RP CK, nikoliv
však stanovisko zpravodaje.
8. Předsednictvo vzalo na vědomí nabídku spolupráce ze strany společnosti Business
Insights. Konstatovalo, že současná situace neumožňuje TA ČR takovýto typ
spolupráce akceptovat a požádalo Bartošovou o přípravu a odeslání odpovědi v tomto
smyslu.
O: Bartošová
T: 5.8.2011

9. Předsednictvo diskutovalo podklady k programu společného zasedání VR a přTA dne
9.9.2011 v Pardubicích. Bylo dohodnuto, že Bunček provede formální úpravy
programu a rozešle ho členům přTA k připomínkám. Následně bude program zaslán
předsedovi a tajemníkovi VR společně s nabídkou účasti pro členy VR na společné
večeři s předsednictvem dne 8.8.2011.
O: Bunček, Bartošová
T: 8.8.2011
10. Předsednictvo se dohodlo na iniciaci společného zasedání KR a přTA v termínu
15.9.2011, případně 29.9.2011 v prostorách TA ČR. Bartošová bude v tomto smyslu
informovat předsedu KR.
O: Bartošová
T: 8.8.2011
11. Předsednictvo se dohodlo na uspořádání semináře ke strategii TA ČR za účasti
zástupců vybraných institucí. Seminář se uskuteční ve druhé polovině září 2011
v prostorách TA ČR.
12. Chroustová informovala, že v nejbližší době budou provedeny dvě testovací kontroly
projektů z 1. výzvy programu ALFA, kterých se jako experti spolu s pracovníky
KaTA zúčastní předsedové Rady podprogramu 1 a 2 programu ALFA. Předsednictvo
požádalo, aby o výsledku testovacích kontrol bylo informováno, do budoucna pak
bylo dohodnuto, že členům předsednictva bude 1x měsíčně poskytován souhrn o
provedených kontrolách.
13. Předsednictvo požádalo, aby u vybraných členů RP CK byla na webu TA ČR
provedena změna instituce (bankovní sektor namísto názvu konkrétní banky).
O: KaTA
T: 5.8.2011
14. Hladík informoval, že v nejbližší době bude KaTA posílena o dva pracovníky. Prvním
je absolvent právnické fakulty, jehož agenda bude mimo jiné zahrnovat práci na
programu veřejných zakázek pro potřeby státní správy BETA a práci s došlými
stížnostmi, druhým zaměstnancem bude pracovník pro agendu ekonomické kontroly
projektových žádostí a projektů.
15. Předsednictvo vzalo na vědomí informaci o nabídce nakladatelství Elsevier týkající se
vyhledávání duplicit. Prezentace se bude konat dne 30. srpna 2011 od 14:00 hodin v
zasedací místnosti GA ČR č. 32. Za KaTA se zúčastní Pilátová.
16. Příští zasedání přTA ČR se uskuteční 11. srpna 2011 od 14.00 hod. v sídle TA ČR.

Zapsala: Bartošová
Zkontroloval: Klusáček

