Zápis ze 71. zasedání předsednictva Technologické agentury ČR (TA ČR)
Místo jednání: Kancelář TA ČR, Evropská 33b, Praha 6
Datum:
25. 8. 2011
Přítomni:
členové předsednictva: Klusáček, Janeček, Bunček, Kebo, Pospíšil
hosté: Bartošová, Hladík, Chroustová, Pazour
___________________________________________________________________________

1. K zápisu ze 70. zasedání přTA ČR ze dne 18.8. nebyly vzneseny připomínky, úkoly
vyplývající z tohoto zápisu byly splněny nebo jejich plnění probíhá.
2. Výzkumná rada bude Kanceláří TA požádána o tři nominace do Rady programu CK.
O: KaTA
T: 29.8.2011
3. V návaznosti na rezignační dopis Ing. Klementové předsednictvo schválilo Ing.
Janošce jako nového předsedu Rady programu ALFA a požádalo KaTA o přípravu
jmenovacího dekretu.
O: KaTA
T: 29.8.2011
4. Předsednictvo vzalo na vědomí dopis 1. místopředsedkyně RVVI Hronové se žádostí
o informaci, zda TA připravuje nové programy VaVaI. V odpovědi na dopis bude
RVVI informována o přípravě programů EFKOM a TINA, záměru připravit program
reagující na národní priority orientovaného výzkumu a program Strategická centra,
který podpoří nejpokročilejší centra kompetence. Zmíněna bude též možnost vzniku
námětů na další programy v souvislosti s konáním společného zasedání VR a přTA
dne 9.9.2011, které bude věnováno koncepčním otázkám. Návrh odpovědi na dopis
připraví Bartošová.
O: Bartošová
T: 26.8.2011
5. Hladík uvedl, že pravidla pro komunikaci KaTA s orgány TA budou vypracována do
příštího zasedání přTA.
O: KaTA
T: 31.8.2011
6. Hladík prezentoval seznam okruhu činností naplňujících strategii TA. Členové přTA
se k jednotlivým činnostem vyjádří z hlediska jejich naléhavosti a důležitosti.
O: členové přTA
T: 29.8.2011
7. Předsednictvo vzalo na vědomí aktuální verzi programu TINA. Zpravodaj programu
Pospíšil požádal KaTA o přepracování bodu 16 (Srovnání současného stavu v ČR a
v zahraničí) a členy přTA o připomínky k bodu 17 (Kritéria splnění cílů programu).
O: KaTA
T: 30.8.2011
O: členové přTA
T: 28.8.2011
8. Předsednictvo vzalo na vědomí aktuální verzi programu EFKOM prezentovanou
Bunčekem. Dohodlo se, že průměrná míra podpory v tomto programu bude ve výši 55
%, jediným příjemcem podpory bude podnik a spolufinancování ze strany
výzkumných organizací bude povinné, a sice ve výši 10 %.

9. Předsednictvo diskutovalo materiál připravený Bunčekem ohledně současného stavu,
výhledu a návrhů řešení v programech TA. Klusáček požádal o vypracování stručných
závěrů k tabulce s přehledem programů různých poskytovatelů od roku 1993 do
současnosti.
O: Bunček, Chroustová
T: 29.8.2011
10. Předsednictvo se zabývalo žádostí sekretariátu RVVI o zaslání finální verze strategie
TA nejpozději do 9. září 2011, tak aby tento materiál mohl být projednán na 267.
zasedání RVVI dne 30. září 2011. V zájmu splnění tohoto požadavku zašle Klusáček
e-mail Maříkovi s upozorněním na uplynutí termínu pro zaslání připomínek výzkumné
rady ke strategii.
O: Klusáček
T: 26.8.2011
11. Předsednictvo vzalo na vědomí informaci o průběhu školení oponentů programu CK a
zahajovací schůzky RP CK.
12. Janeček ocenil studii Mezinárodní audit VaVaI v ČR připravenou organizací
Technopolis a poukázal na její přínosy pro TA. S ohledem na řadu relevantních
poznatků doporučil, aby se s ní po schválení dokumentu seznámili všichni, kdo mají
v TA ČR odpovědnost za přípravu (a případně i administraci) programů TA.
13. Předsednictvo požádalo KaTA, aby upozornila kontrolní radu na nutnost
bezodkladného postupu při vyřizování stížností uchazečů v programu CK v zájmu
včasného rozdělení finančních prostředků a dodržení zákonných lhůt v hodnotícím
procesu.
O: KaTA
T: 26.8.2011
14. Předsednictvo požádalo, aby na webu TA bylo uveřejněno, že jediný způsob oficiální
komunikace s agenturou je prostřednictvím její datové schránky nebo zasláním poštou
na její adresu.
O: KaTA
T: 26.8.2011
15. Příští zasedání přTA ČR se uskuteční 1. září 2011 od 14.00 hod. v sídle TA ČR.

Zapsala: Bartošová
Zkontroloval: Klusáček

