Zápis z 10. zasedání předsednictva Technologické agentury ČR (TA ČR)
Místo jednání: Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1
Datum:
18.12.2009, 12.00 hod.
Přítomni:
členové předsednictva: Klusáček, Bunček, Kebo, Pospíšil
tajemnice předsednictva: Bartošová
hosté: Blažka, Hladík, Pazour
___________________________________________________________________________

1. K zápisu z 9. zasedání PřTA ČR ze dne 11.12. nebyly vzneseny připomínky. Bylo
konstatováno, že úkoly z něho vyplývající byly splněny nebo jejich plnění probíhá.
2. Jednání s MPO
Kebo informoval o jednání pracovních skupin MPO a TA ČR dne 18.12., kterého se
za MPO zúčastnili Geuss, Štícha a Mořický, za TA ČR pak Klusáček, Kebo a Bunček.
Uvedl, že cílem bylo navázaní efektivní spolupráce, jejímž základním principem je
komplementarita a návaznost aktivit, které jsou na podporu aplikovaného výzkumu,
vývoje a inovací rozvíjeny Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Technologickou
agenturou ČR. Byly diskutovány možnosti spolupráce TA ČR s organizací European
Space Agency (ESA), ve které je 80% výzkumu výzkumem aplikovaným. Schůzky
pracovních skupin MPO a TA ČR se budou konat 1x za 2-3 týdny, příští jednání se
uskuteční 15. ledna 2010.
3. Činnost pracovní skupiny k přípravě informačního systému TA ČR
- Pospíšil uvedl, že rozeslal smlouvu i zadávací dokumentaci členům
předsednictva TA ČR.
- Hladík rozešle zadávací dokumentaci třem již dříve vybraným kandidátům na
dodavatele IS, přičemž jako termín pro dodání jejich nabídky bude stanoven 4.
leden 2010.
O: Hladík
4. Činnost pracovních skupin k přípravě programů ALFA a OMEGA
- Pazour uvedl, že řada dokumentů, které je třeba připravit v rámci dokumentace
programu ALFA je dána zákonem. Klíčové je vytvoření výběrových kritérií ve
verzi pro hodnotitele a pro uchazeče.
- Klusáček upozornil, že v případě účasti pracovnice TC Hebákové na přípravě
programu OMEGA, bude třeba vyřešit případný konflikt zájmů.
- Klusáček informoval, že dialog s odborníky na společenskovědní výzkum
začne 13.ledna, kdy je domluvena schůzka s představiteli akademické sféry.
- Předsednictvo v diskusi konstatovalo, že rozhodující pro definování cílů
programu OMEGA budou potřeby aplikační sféry.
5. Poslanecký návrh novely zákona 130/2002 Sb.
Odmítavé stanovisko TA ČR k poslaneckému návrhu novely zákona č. 130/2002 Sb.
bylo ve stanoveném termínu vloženo do eKlepu a paralelně odesláno poštou
předsedovi Legislativní Rady vlády Zářeckému. Do 5. ledna má TA ČR ke stanovisku
materiál s návrhem rozdělení institucionální podpory výzkumným organizacím
zřízeným Akademií věd ČR. Hladík materiál rozešle členům předsednictva.
O: členové PřTA ČR
T: 5.1.2010

6. Aktuality z činnosti Kanceláře TA ČR
Hladík uvedl, že je snaha o využití maximální částky z finančních prostředků
přidělených TA ČR pro tento rok. V personální oblasti informoval, že se podařilo
dohodnout nástup pracovnice se zkušenostmi s financováním grantových projektů.
7. Různé
Blažka informoval, že byly podány stovky nominací na kandidáty do Výzkumné rady
TA ČR. Jelikož se schválení VR vládou předpokládá v březnu, může vzniknout
problém (zpoždění) s nominací do Rad programů, jejíž členy nominuje právě VR.
Členové PřTA ČR připraví soubor kritérií na výběr kandidátů do Rady programů a
zašlou je Hladíkovi.
O: členové PřTA ČR
8. Příští zasedání PřTA ČR se uskuteční 8. ledna 2010 od 12.00 hod. v sídle TA ČR
(IPVZ).

Zapsala: Bartošová
Zkontroloval: Klusáček

