Zápis z 11. zasedání předsednictva Technologické agentury ČR (TA ČR)
Místo jednání: Kancelář TA ČR, Ruská 85, Praha 10
Datum:
8.1.2010, 13.00 hod.
Přítomni:
členové předsednictva: Klusáček, Janeček, Bunček, Kebo
tajemnice předsednictva: Bartošová
hosté: Blažka, Chroustová, Hladík, Pazour
___________________________________________________________________________

1. K zápisu z 10. zasedání PřTA ČR ze dne 18.12. nebyly vzneseny připomínky. Bylo
konstatováno, že úkoly z něho vyplývající byly splněny nebo jejich plnění probíhá.
2. Vypořádání připomínek z MPŘ k programu ALFA
Předsednictvo diskutovalo návrh vypořádání připomínek z MPŘ k programu ALFA,
který připravila KaTA a provedlo v něm několik změn. Bylo dohodnuto, že jednání
k vypořádání připomínek z MPŘ k programu ALFA se uskuteční 13.1. Předsednictvo
odsouhlasilo, aby v zadávací dokumentaci programu ALFA byla obsažena otázka
vykazování nepřímých nákladů. Blažka požádal o zaslání materiálu do sRVVI
nejpozději do 14.1.
O: ředitel KaTA
T: 14.1.
3. Činnost pracovní skupiny k přípravě programu OMEGA
- Klusáček uvedl, že 13. ledna se uskuteční schůzka s odborníky na
společenskovědní výzkum Potůčkem a Munichem. Informoval dále o svém
setkání s prorektorem pro výzkum Univerzity Karlovy prof. Štechem, který
projevil zájem o účast v neformální konzultační skupině k přípravě programu
OMEGA.
- Janeček informoval o průběhu schůzky s členkami pracovní skupiny k přípravě
programu OMEGA Příhodovou a Hebákovou. Uvedl, že budou prostudovány
podklady ke společenskovědnímu výzkumu z resortů a připraven přehled,
z jakých prostředků je tento výzkum podporován. Blažka doporučil inspiraci
evropskými zeměmi, které již takto zaměřené programy mají.
4. Návrhy do výběrového řízení na informační systém
Ředitel KaTA informoval, že ve výběrovém řízení na dodání informačního systému
TA ČR byly podány tři nabídky. Další kroky budou (ve spolupráci se zpravodajem
Pospíšilem) provedeny podle zákona.
5. Klusáček informoval o zájmu MPO o společnou mediální prezentaci s TA ČR.
Předsednictvo se dohodlo na její realizaci formou tiskové konference kombinované
s pracovním jednáním, a to v termínu po schválení programu ALFA vládou. Byl
odsouhlasen návrh Keba, aby tiskové konferenci předcházelo vydání společného
tiskového prohlášení.
6. Blažka připomněl, že na pondělním zasedání vlády bude projednán materiál týkající se
obměny členů RVVI. Výzkumná rada TA ČR bude volena již novou RVVI, která se
sejde nejdříve v březnu. Nastává zde tedy zpoždění s nominací do Rad programů TA
ČR. Pro obsazení Rad programů bude třeba vytvořit interní předpis, předsednictvo
proto uložilo řediteli KaTA jeho vypracování podle §21 zákona č. 130.

O: ředitel KaTA

T: do konce ledna

7. Aktuality z činnosti Kanceláře TA ČR
- Hladík informoval, že od poloviny ledna bude KaTA zaměstnávat pět lidí,
další pohovory probíhají.
- K finančním otázkám Hladík uvedl, že rozpočet TA ČR na rok 2010 byl již
Ministerstvem financí schválen. Z rozpočtu pro rok 2009 ve výši 2 mil. Kč.
bylo vyčerpáno 670 tis. Kč.
- Hladík informoval, že dohoda o spolupráci se sítí Enterprise Europe Network
pro základní informační činnost o programech TA ČR v regionech ČR je
připravena k podpisu.
8. Klusáček uvedl, že zaslal místopředsedům RVVI Doležalovi a Haaszovi stanovisko
TA ČR k 5. kulatému stolu týkající se variant systému poskytování institucionální
podpory pro VaV. Předsednictvo TA ČR vzalo vyjádření předsedy na vědomí.
9. Různé
Bunček uvedl, že v nejbližší době se uskuteční jeho schůzka s D. Uhlířem z MŠMT, o
jejímž výsledku bude předsednictvo informovat. V této souvislosti bylo odsouhlaseno,
aby členové předsednictva pořizovali stručné zápisy ze svých jednání.
10. Příští zasedání PřTA ČR se uskuteční 22. ledna 2010 od 13.00 hod. v Kanceláři TA
ČR.

Zapsala: Bartošová
Zkontroloval: Klusáček

