Zápis z 9. zasedání předsednictva Technologické agentury ČR (TA ČR)
Místo jednání: Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1
Datum:
11.12.2009, 12.00 hod.
Přítomni:
členové předsednictva: Klusáček, Janeček, Bunček, Pospíšil
tajemnice předsednictva: Bartošová
hosté: Blažka, Hladík, Pazour
___________________________________________________________________________

1. K zápisu z 8. zasedání PřTA ČR ze dne 4.12. nebyly vzneseny připomínky. Bylo
konstatováno, že úkoly z něho vyplývající byly splněny nebo jejich plnění probíhá.
2. Janeček informoval, že upravený Statut TA ČR byl dne 7.12. schválen na zasedání
vlády bez rozporů.
3. Činnost pracovní skupiny k přípravě programu TA ČR
- Klusáček uvedl, že program ALFA byl projednán předsednictvem RVVI. Byla
konstatována dobrá kvalita programu, zazněla kladná hodnocení od nám.
Geusse (MPO) a Ing. Frolíka (Svaz průmyslu). Program ocenili i
místopředsedové RVVI Haasz a Doležal.
- Program se zapracovanými připomínkami ze zasedání RVVI společně
s průvodním dopisem pro resorty zašle Klusáček do sRVVI, aby mohlo být
zahájeno meziresortní připomínkové řízení. Předsedům GA ČR a AV ČR bude
program zaslán Technologickou agenturou samostatně.
O: Klusáček
T: 14.12.
- Bylo dohodnuto, že za přípravu další nezbytné dokumentace programu ALFA
(výzva k podávání přihlášek a další) bude odpovědný Hladík, exekutivně
zaměstnankyně KaTA Chroustová a konzultačně bude vypomáhat Pazour.
Tým pro přípravu programu OMEGA bude složen z Janečka (zpravodaj
PřTA), Příhodové (exekutivní odpovědnost, KaTA), po vyjasnění podmínek
spolupráce bude zvážena i účast Hebákové (TC).
4. Činnost pracovní skupiny k přípravě informačního systému
- Pospíšil informoval, že do smlouvy na dodání IS byly zapracovány připomínky
členů pracovní skupiny.
- Bylo dohodnuto, že smlouva bude koncipována tak, aby všechna data z malého
VŘ na výběr dodavatele IS bylo možno exportovat do následného velkého VŘ.
- Předsednictvo se shodlo na tom, že zadávací dokumentace malého VŘ bude
mít dvě části: a) administrace všech výzev vypsaných v roce 2010; b)
vyhodnocování projektů v roce 2012. Rok 2011 zůstane nepokrytý a bude
případně řešen formou dodatku ke smlouvě.
- Zadávací dokumentace pro malé VŘ bude rozeslána třem již dříve vybraným
kandidátům na dodavatele IS, přičemž jako termín pro zaslání jejich nabídky
bude stanoven konec roku 2009.
5. Klusáček informoval o své schůzce se zástupci MPO Geussem, Štíchou a Faltusem.
Na schůzce bylo konstatováno, že programy MPO a TA ČR nejsou konkurenční, ale
komplementární a byla vyjádřena ochota ke vzájemné spolupráci a těsné součinnosti.
Žádoucí je vzájemné členství v Radách programů, spolupráce při vyhodnocování

projektů a identifikace případných duplicit. Byla rámcově dohodnuta strategie
spolupráce při přípravě budoucích programů TA ČR. Janeček navrhl, aby se jednalo i
o možnost využít databáze hodnotitelů programů MPO. Byla dohodnuta také společná
mediální politika MPO podalo informaci, že do VR TA ČR bude za MPO nominován
náměstek Geuss. Geuss navrhl, aby se pracovní skupiny MPO a TA ČR scházely 1x za
14 dní. Klusáček navrhne vhodný termín pro první schůzku v týdnu od 14. do
18.12.2009.
6. Aktuality z činnosti Kanceláře TA ČR
- Podařilo se zajistit účetní k nástupu od března 2010, od ledna je pro práci na
dohodu zajištěn také personalista, problém je naopak s hledáním pracovníka
pro IS. Janeček doporučil využití personální agentury. Klusáček zmínil Ing.
Petříčka jako možného experta pro konzultace dle potřeb PřTA ČR.
- Členům PřTA ČR byla rozeslána finální varianta loga TA ČR. Hladík požádal
členy předsednictva o dodání kontaktních údajů, aby mohla být přednostně
zadána výroba vizitek a aby kontakty mohly být uveřejněny na webu TA ČR.
- Bylo projednáno mzdové ohodnocení ředitele KaTA, předsednictvo navrženou
částku schválilo.
7. Různé
- Blažka předložil předsednictvu poslanecký návrh novely zákona č. 130/2002
Sb. a požádal o zaslání stanoviska k tomuto návrhu do sRVVI nejpozději do
17.12.
O: Klusáček
T: 17.12.
- Janeček uvedl, že se zúčastnil 2. česko-izraelských dnů, kde informoval o
aplikovaném výzkumu v ČR s ohledem na TA ČR.
- Bunček informoval, že MŠMT (odbor ředitele Vituly) se společně s JIC Brno
zabývají vytvářením celonárodních podmínek pro inovační vouchery.
Vzhledem k tomu, že inovační vouchery jsou jedním ze způsobů, jakým by TA
ČR mohla rozdělovat finanční prostředky, pověřilo PřTA ČR Bunčeka
sledováním situace.
8. Příští zasedání PřTA ČR se uskuteční 18. prosince od 12.00 hod. na Úřadě vlády ČR.

Zapsala: Bartošová
Zkontroloval: Klusáček

