Zápis ze 73. zasedání předsednictva Technologické agentury ČR (TA ČR)
Místo jednání: hotel Zlatá štika, Štrossova 127, Pardubice
Datum:
8. 9. 2011
Přítomni:
členové předsednictva: Klusáček, Janeček, Bunček, Kebo, Pospíšil
hosté: Bartošová, Chroustová
___________________________________________________________________________

1. K zápisu ze 72. zasedání přTA ČR ze dne 1.9. nebyly vzneseny připomínky, úkoly
vyplývající z tohoto zápisu byly splněny nebo jejich plnění probíhá.
2. Předsednictvo se dohodlo na stanovisku k programu na podporu aplikovaného
výzkumu a experimentálního vývoje v oblasti životního prostředí připraveného MŽP.
Janeček provede sloučení stanovisek předsednictva a výzkumné rady, po jeho
odsouhlasení výzkumnou radou bude stanovisko zasláno MŽP.
O: Janeček
T: 12.9.2011
3. Předsednictvo konstatovalo, že program EFKOM – VO za daných podmínek a ve
formě, v jaké je připraven, není vhodné předkládat RVVI s požadavkem na jeho
financování v roce 2013. Budou nicméně nadále pokračovat konzultace pracovní
skupiny TA k přípravě tohoto programu se sekretariátem RVVI (Dr. Blažkou).
O: Bunček
T: průběžně
4. Předsednictvo se dohodlo, že vzhledem k zatím nedostatečně rozvinuté formalizované
spolupráci TA se zahraničními agenturami (zatím podepsáno memorandum s NSC
Taiwan), bude program TINA dopracován pouze formálně a jeho předložení RVVI
bude odloženo do doby, než bude požadovaného rozsahu zahraniční spolupráce
dosaženo.
O: Pospíšil
T: průběžně
5. Bunček informoval o připomínkách sRVVI k programu EFKOM., uvedl, že
připomínky budou zapracovány tak, aby finální verze programu byla připravena do
konce září. Požádal zároveň členy přTA o zaslání svých případných připomínek
k indikátorům programu.
O: členové přTA
T: 14.9.2011
6. Klusáček uvedl, že pracovní verze STRATA byla zaslána k připomínkám MPO a
MŠMT, stanoviska obou těchto resortů budou projednána na společném zasedání VR
a přTA dne 9.9. Diskuze k činnostem naplňujícím STRATA byla vzhledem
k nepřítomnosti ředitele KaTA odložena na příští zasedání přTA.
7. Klusáček informoval, že MŠMT požádalo TA o spolupráci při přípravě akce k iniciaci
projektů Eureka mezi jihokorejskými a českými partnery, která se uskuteční dne 10.
října 2011. Předsednictvo zapojení TA do této akce schválilo a jako odpovědnou
osobu za KaTA určilo Lavičkovou. Jako možné zdroje pro poskytnutí kontaktů byli
doporučeni Bunček a Váchová (koordinátorka sítě EEN ČR). Zpravodajem pro tuto
akci je Janeček.

8. Předsednictvo diskutovalo tematickou náplň jednotlivých bodů programu společného
zasedání VR a přTA dne 9.9.
9. Předsednictvo vzalo na vědomí pozvánku na 3rd European Innovation Summit konaný
ve dnech 10.-11.10. ve Varšavě.
10. Na základě stanoviska právní kanceláře Havel & Holásek rozhodlo předsednictvo o
vyloučení všech projektů, na kterých se jako uchazeč nebo další účastník podílí firma
dataPartner, z programů veřejné soutěže ALFA a Centra kompetence. Dopis
s informací o vyloučení připraví KaTA.
O: KaTA
T: 12.9.2011
11. Předsednictvo vzalo na vědomí dosavadní výsledky dotazníkového šetření mezi
podniky prováděného pro potřebu tvorby programů TA.
12. Bunček informoval o jednání s řediteli Asociace malých a středních podniků a Svazu
průmyslu ČR.
13. Příští zasedání přTA ČR se uskuteční 15. září 2011 od 14.00 hod. v sídle TA.

Zapsala: Bartošová
Zkontroloval: Klusáček

