Zápis ze 77. zasedání předsednictva Technologické agentury ČR (TA ČR)
Místo jednání: TA ČR, Evropská 33b, Praha 6
Datum:
6. 10. 2011
Přítomni:
členové předsednictva: Klusáček, Janeček, Bunček, Kebo
hosté: Bartošová, Kobert, Kohlíčková, Pacnerová, Pazour
Omluveni:
Pospíšil
___________________________________________________________________________

1. K zápisu ze 76. zasedání přTA ČR ze dne 29.9. nebyly vzneseny připomínky, úkoly
vyplývající z tohoto zápisu byly splněny nebo jejich plnění probíhá.
2. Kohlíčková prezentovala výsledky formální kontroly projektů za programy ALFA,
OMEGA a Centra kompetence; u programu CK již i s uvedením počtu projektů, které
byly do soutěže vráceny po projednání stížností kontrolní radou. Bylo konstatováno,
že při příštích výzvách budou v hodnotících kritériích zohledněny důvody, na základě
kterých byly projekty kontrolní radou do soutěže vráceny. Předsednictvo schválilo,
aby projekty TD010070 a TD010080 programu OMEGA, k jejichž vyřazení došlo
v důsledku administrativní chyby KaTA, byly zařazeny zpět do hodnotícího procesu.
3. Hladík informoval, že kontrolní radě bylo zasláno stanovisko právní kanceláře Havel
& Holásek, které bylo zpracováno na objednávku KaTA v reakci na podnět Ing.
Koníčka podaného u ÚOHS.
4. Předsednictvo schválilo rozhodnutí RP CK ohledně přidělení zpravodajů k projektům,
ke kterým losovací systém na základě losovacího algoritmu žádného zpravodaje
nepřidělil.
5. Předsednictvo diskutovalo stanovisko TA k programu MŽP. Shodlo se na tom, že je
třeba provést poslední korekturu textu stanoviska (připraví a rozešle Bunček) a tento
následně projednat na úrovni zpravodajů předsednictva (Janeček) a Bízková
(výzkumná rada). Poté, kdy bude dosaženo konsensu, bude stanovisko zasláno
oficiálně výzkumné radě ke schválení.
O: Bunček (text stanoviska pro MŽP)
T: 7.10.2011
O: Janeček (konzultace se zpravodajkou VR)
T: 11.10.2011
O: odeslání stanoviska výzkumné radě (Klusáček) T: 11.10.2011
6. Předsednictvo se dohodlo, že bude vytvořena pracovní skupina pro přípravu Statutu
TA složená ze zástupců přTA, VR a KR, přičemž jejím předsedou bude zástupce
přTA. Zpravodajem za přTA pro tuto problematiku byl jmenován Bunček. Bunček
připraví návrh textu e-mailu pro předsedy VR a KR s požadavkem na jmenování
zpravodajů za obě rady, e-mail oběma předsedům bude následně odeslán Klusáčkem.
O: Bunček (text e-mailu)
T: 10.10.2011
O: Klusáček (odeslání e-mailu)
T: 10.10.2011
7. Klusáček informoval o e-mailu Maříka, že VR je připravena podílet se na dopracování
STRATA podle závěrů jednání RVVI dne 30.9.2011. Uvedl, že rozpracuje svůj návrh
na dokončení STRATA, zašle ho členům přTA ke schválení a následně předsedovi VR
jako reakci na jeho nabídku.

O: Klusáček

T: 12.10.2011

8. Janeček uvedl, že zajištění účasti českých firem jako možných partnerů pro spolupráci
s jihokorejskými firmami, k čemuž se TA zavázala v rámci přípravy akce EUREKA,
bude splněno. Vzhledem k záměru TA připravit podmínky pro MoU s jihokorejským
partnerem (organizací KIAT) se akce zúčastní též předseda TA.
9. Kebo informoval o své účasti na konferenci Open Innovation for Regional
Development konané ve dnech 26 - 28. září 2011 v Tampere. Uvedl, že zašle členům
přTA prezentace z této konference opatřené svými komentáři.
10. Předsednictvo vzalo na vědomí jmenování Janečka do panelu poskytovatelů Radou
pro výzkum, vývoj a inovace v rámci projektu Priority orientovaného výzkumu v ČR.
11. Janeček informoval o zasedání Komise pro VaV při Ministerstvu vnitra; uvedl mj., že
byly podány informace o informačním systému MV.
12. Bunček uvedl, že na sRVVI byla odeslána finální verze programu EFKOM a
připomněl, že podle informace sRVVI je případné financování tohoto programu
v současné době možné pouze odebráním prostředků ze stávajících programů TA.
Členové přTA se k takovéto možnosti vyjádřili negativně.
13. Informace o stavu přípravy programu TINA bude podána Pospíšilem na příštím
zasedání přTA.
O: Pospíšil
T: 20.10.2011
14. Hladík informoval, že TA byla přizvána ke spolupráci na twiningovém projektu
týkajícím se programů PCP, rozsah zapojení TA bude upřesněn.
15. Příští zasedání přTA se uskuteční 20. října 2011 od 14.00 hod. v sídle TA ČR.

Zapsala: Bartošová
Zkontroloval: Klusáček

