Zápis ze 72. zasedání předsednictva Technologické agentury ČR (TA ČR)
Místo jednání: Kancelář TA ČR, Evropská 33b, Praha 6
Datum:
1. 9. 2011
Přítomni:
členové předsednictva: Janeček, Bunček, Kebo, Pospíšil
hosté: Bartošová, Hladík, Chroustová, Pazour
Omluveni:
Klusáček
___________________________________________________________________________

1. K zápisu ze 71. zasedání přTA ČR ze dne 25.8. nebyly vzneseny připomínky, úkoly
vyplývající z tohoto zápisu byly splněny nebo jejich plnění probíhá.
2. Předsednictvo se dohodlo, že členům RP CK, kteří nesplňují podmínku znalosti
anglického jazyka, bude dána možnost účasti na zasedání RP, s jejich plným
uplatněním se bude počítat ve 2. kole hodnocení projektů v tomto programu.
3. Výzkumné radě bude Kanceláří TA předán návrh na zařazení dodatečné nominace P.
Peterkové a O. Fojta do RP CK.
O: KaTA
T: 2.9.2011
4. Hladík požádal členy přTA o zaslání připomínek k jednacímu řádu Kanceláře TA.
Předsednictvo konstatovalo, že vhodnějším označením je provozní řád a poukázalo na
potřebu oddělit v dokumentu část týkající se pravidel pro komunikaci Kanceláře
s orgány TA a interního pořádku Kanceláře.
O: členové přTA
T: 7.9.2011
5. Předsednictvo vzalo na vědomí dopis RVVI se žádostí o připomínky k materiálu
„Návrh kandidátů na Národní cenu vlády Česká hlava za rok 2011“ a dohodlo se, že ze
strany TA ČR připomínky vznášeny nebudou. Odpověď v tomto smyslu připraví
Bartošová.
O: Bartošová
T: 2.9.2011
6. Výzkumné radě bude zasláno upozornění, že výjezdní zasedání dne 9.9.2011 bylo
dohodnuto jako společné zasedání VR a přTA, nikoliv jako 8. jednání VR.
O: Klusáček
T: 2.9.2011
7. Předsednictvo vzalo na vědomí stanovisko VR k programu na podporu aplikovaného
výzkumu a experimentálního vývoje v oblasti životního prostředí připraveného MŽP a
dohodlo se, že návrh odpovědi na toto stanovisko připraví Janeček ve spolupráci s
Bunčekem.
O: Janeček, Bunček
T: 7.9.2011
8. Bunček informoval, že v termínu stanoveném sekretariátem RVVI byla předložena
další verze programu EFKOM připraveného Technologickou agenturou a současně
byl sekretariátu RVVI předložen ke konzultaci návrh programu EFKOM – VO
připravený členem VR Komárkem se záštitou jejího předsedy. Poukázal zároveň na
překryv programu EFKOM – VO s pre-seed fondem z připravované výzvy v rámci
OP VaVpI. Jako podklad pro společné jednání VR a PřTA dne 9.9.2011 bude
připraveno stanovisko přTA k tomuto programu, které bude zasláno Komárkovi.

O: Bunček

T: 5.9.2011

9. Předsednictvo akceptovalo většinu připomínek výzkumné rady ke strategii TA, ke
schválení konečné verze dokumentu by mělo dojít na společném zasedání VR a přTA
dne 9.9.2011. Následně bude dokument dle požadavku zaslán sekretariátu RVVI.
10. Hladík požádal členy přTA o komentáře k tabulce s bodovými hodnotami
jednotlivých činností naplňujících strategii TA. Předsednictvo se dohodlo, že o
přidělení bodů těmto činnostem z hlediska jejich důležitosti a naléhavosti bude
požádána také VR, aby na společném zasedání VR a přTA dne 9.9.2011 mohly být
společně se strategií případně diskutovány též jednotlivé činnosti, vedoucí k jejímu
naplnění.
O: KaTA
T: 2.9.2011
11. Předsednictvo se dohodlo, že diskusního panelu na semináři k problematice
otevřeného přístupu k informacím a vědeckým datům pořádaného dne 12.10.2011
Technologickým centrem AV ČR se za TA zúčastní Bunček.
12. Bod týkající se pozvání na 3. ročník European Innovation Summit byl odložen na
příští zasedání přTA.
13. Předsednictvo jmenovalo místopředsedy Expertních hodnotících komisí programu
BETA. Dohodlo se zároveň, že místopředsedové EHK a RP budou předsednictvu
navrhováni předsedy těchto orgánů.
14. Předsednictvo zváží možnost přidělení odměny zpravodajům za každý projekt, za
který odpovídají vč. účasti na průběžných a závěrečných kontrolách těchto projektů.
15. Hladík uvedl, že byla vypovězena druhá část smlouvy s Ing. Hálkem k programu
ALFA.
16. Příští zasedání přTA ČR se uskuteční 8. září 2011 od 13.00 hod. v hotelu Zlatá štika v
Pardubicích.

Zapsala: Bartošová
Zkontroloval: Janeček

