Zápis z 70. zasedání předsednictva Technologické agentury ČR (TA ČR)
Místo jednání: Kancelář TA ČR, Evropská 33b, Praha 6
Datum:
18. 8. 2011
Přítomni:
členové předsednictva: Janeček, Bunček, Kebo, Pospíšil
hosté: Bartošová, Hladík, Chroustová, Pacnerová
Omluveni:
Klusáček
___________________________________________________________________________

1. K zápisu z 69. zasedání přTA ČR ze dne 4.8. nebyly vzneseny připomínky, úkoly
vyplývající z tohoto zápisu byly splněny nebo jejich plnění probíhá.
2. Pacnerová informovala o výsledcích formální kontroly přijetí návrhů projektů do 1.
stupně veřejné soutěže programu Centra kompetence. Počet všech došlých projektů a
projektů vyřazených z důvodu nesplnění podmínek formální kontroly bude uveřejněn
na webu TA. Vyřazení uchazeči budou informováni písemně.
O: KaTA
T: 22.8.2011
3. Pacnerová uvedla, že 24.8.2011 se uskuteční školení oponentů pro program CK,
kterého zúčastní za přTA zpravodaj Klusáček. 25.8.2011 pak proběhne první zasedání
Rady programu CK. Z důvodu rezignace J. Dvořáka na členství v Radě programu CK
bude VR požádána o minimálně tři nominace na jeho případnou náhradu, přičemž
bude připomenuta nutnost nepodjatosti a znalosti anglického jazyka u všech
nominovaných. Své návrhy na možné náhradníky J. Dvořáka zašlou též členové přTA.
O: Janeček
T: 21.8.2011
O: členové přTA
T: 21.8.2011
4. Předsednictvo schválilo termín konání společného zasedání VR a přTA dne 9.9.2011
v Pardubicích a společného zasedání KR a přTA dne 15.9.2011 v Praze (v sídle TA
ČR). Dohodlo se zároveň, že předsedovi KR bude nabídnuta účast na společném
zasedání VR a přTA a předsedovi VR na společném zasedání KR a přTA. Klusáček
bude v tomto smyslu oba předsedy informovat.
O: Klusáček
T: 21.8.2011
5. Janeček a Pospíšil zašlou členům přTA CV expertů, které navrhují jako případné
náhradníky za Ing. Janošce do RP ALFA. Vzhledem k pravděpodobné rezignaci
předsedkyně RP ALFA Klementové na svou funkci zašlou členové přTA své návrhy
na její možné náhradníky a též návrh na nového předsedu.
O: Janeček, Pospíšil
T: 24.8.2011
O: členové přTA
T: 21.8.2011
6. Hladík prezentoval doplněnou verzi Akčního plánu ke strategii TA, předsednictvo
souhlasilo s jeho návrhem na vypracování seznamu konkrétních potřeb TA pro
naplnění strategie.
O: Hladík
T: 25.8.2011
7. Předsednictvo schválilo účast TA na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně ve
formě, v jaké byla navržena Hladíkem. Hladík poukázal na přínos případné účasti

členů přTA na veletrhu a požádal je, aby ho o svém případném zájmu předem
informovali.
8. Chroustová uvedla, že informace týkající se 1. kola výzvy programu CK požadované
Klusáčkem pro jeho přednášku na Investment & Business Forum v Ostravě dne
22.9.2011 bude do tohoto termínu možné poskytnout. Uvedla, že k požadovanému
datu ještě nebudou k dispozici údaje o počtu projektů postupujících do 2. kola.
9. Předsednictvo vzalo na vědomí informaci o průběhu informačních seminářů
k programům ALFA a OMEGA.
10. Hladík uvedl, že úkol týkající se prověření právního nároku na přiznání bonifikace při
doložení účinné spolupráce v programu ALFA trvá.
O: KaTA
T: 25.8.2011
11. Chroustová informovala, že v první polovině září proběhnou dvě školení pro oponenty
v programech ALFA a OMEGA. Hladík v této souvislosti uvedl, že účast oponentů na
školení již není povinná, při výběru budou nicméně preferováni ti, kteří se ho zúčastní.
12. Bunček informoval o dotazníkovém šetření k programu EFKOM, jehož cílem je získat
informace o zkušenosti firem se spoluprací s VO a s nákupem duševního vlastnictví a
požádal členy přTA o zaslání případných připomínek a návrhů na doplnění dotazníku.
O: členové přTA
T: 21.8.2011
13. Bunček prezentoval program připravovaného jednání s MPO a dalšími subjekty
ohledně „komercializace prototypů“. Hladík uvedl, že za KaTA se jednání zúčastní
Kobert a Frantíková.
14. Hladík uvedl, že na základě schválení předsednictvem per rollam bude udělena záštita
TA ČR nad soutěží Česká inovace 2011. Uvedl dále, že dne 14.9.2011 se uskuteční
tisková konference k zahájení této soutěže.
15. Předsednictvo vzalo na vědomí účast Keba na konferenci Open Innovation for
Regional Development ve dnech 26. až 28.9.2011 ve Finsku.
16. Příští zasedání přTA ČR se uskuteční 25. srpna 2011 od 14.00 hod. v sídle TA ČR.

Zapsala: Bartošová
Zkontroloval: Janeček

