Zápis z 13. zasedání předsednictva Technologické agentury ČR (TA ČR)
Místo jednání: Kancelář TA ČR, Ruská 85, Praha 10
Datum:
4.2.2010, 14.00 hod.
Přítomni:
členové předsednictva: Klusáček, Janeček, Bunček, Kebo, Pospíšil
tajemnice předsednictva: Bartošová
hosté: Hladík, Chroustová, Pazour
___________________________________________________________________________
1. K zápisu z 12. zasedání PřTA ČR ze dne 22.1. nebyly vzneseny připomínky. Bylo
konstatováno, že úkoly z něho vyplývající byly splněny nebo jejich plnění probíhá.
K úkolu týkajícího se vytvoření databáze oponentů se předsednictvo dohodlo, že bude
rozeslán oslovovací e-mail na univerzity, Akademii věd ČR (ta rozešle všem svým
VVI), AVO, SP ČR a podniky, které provádějí VaV činnost. Pospíšil doporučil oslovit
také MŽP a MD, které vyjádřily svůj zájem se na nominaci oponentů podílet, Hladík
navrhl oslovit také MŠMT v souvislosti s databází vytvořenou pro Operační
programy.
2. Aktuální situace k programu ALFA
- Klusáček uvedl, že program ALFA nebyl již podvakráte zařazen na program
jednání vlády z formálních důvodů. Informoval, že na jednání s poradcem
premiéra p. Franklem a hlavním legislativcem Úřadu vlády JUDr. Pelikánem o
důvodech vyřazení byla v novele zákona 130 identifikována místa
s nejednoznačným výkladem. K odstranění formálních překážek projednání
programu ALFA vládou bylo proto pracovníky Úřadu vlády doporučeno, aby v
předkládací zprávě programu ALFA bylo uvedeno, že jeho zpracovateli jsou
kromě TA ČR také resorty – MD, MŽP a MPO. Vzhledem k této skutečnosti
předsednictvo konstatovalo, že pro přípravu příštích programů TA ČR bude
vytvořena pracovní meziresortní skupina, tak aby mohly být resorty uvedeny
jako spoluzpracovatelé programů. Členové předsednictva se dohodli, že
vyvinou maximální snahu pro zařazení programu ALFA na jednání vlády dne
8.2., tak aby se stihl dostat na jednání o státním rozpočtu při zasedání RVVI
dne 12.2.2010.
O: členové předsednictva
T: 5.2.2010
- Zpravodajem pro přípravu prováděcích dokumentů k programu ALFA byl
jmenován Kebo.
- Předsednictvo konstatovalo, že vzhledem k charakteru činnosti TA ČR je
vhodnější používat názvu „rada programu“ než „oborová komise“.
- Janeček poukázal na problém se zpožděním jmenování Výzkumné rady (bude
jmenována až novou RVVI), která má navrhovat předsednictvu TA ČR rady
programů (dříve oborové komise). Vzhledem ke zpoždění jmenování nové
RVVI (předpokládá se v březnu 2010) by rady programů začaly pracovat až se
značným zpožděním oproti zahájení programu ALFA. Klusáček s Janečkem
proto navrhnou na zasedání RVVI, aby první rady programů (dříve oborové
komise) byly ustaveny předsednictvem TA ČR.
O: Klusáček, Janeček
T: 12.2.2010
- Ohledně kritérií pro výběr projektů bylo dohodnuto, že budou zveřejněny
hlavní body a podbody. Pokyny pro oponenty budou naopak podrobnější a
budou dostupné pouze jim. Pospíšil navrhl, aby hodnotící kritéria a přihláška
do projektu byly pokud možno v zrcadlové struktuře.

3. Činnost pracovních skupin k přípravě programů OMEGA a BETA
- Janeček uvedl, že stručné rámcové texty obou programů jsou již připraveny
včetně navržení objemu finančních prostředků (rozešle elektronicky členům
předsednictva) a upozornil, že nejpozději do 12.2. je třeba dodat podklady
k těmto programům RVVI. Klusáček připomněl nutnost modifikace přípravy
obou programů oproti ALFĚ, uvedl, že u programu OMEGA bude třeba jednat
se všemi rezorty, kterých se potenciálně týká a bude nutno připravit
zdůvodnění jeho rozpočtu.
4. Příprava implementace informačního systému TA ČR
Pospíšil uvedl, že informační systém byl po výběrové stránce uzavřen, všem
uchazečům bude v nejbližší době rozeslána tabulka s hodnocením. V současné době je
třeba, aby TA ČR specifikovala, jak má být IS upraven, aby odpovídal požadované
struktuře.
5. Příprava rozpočtu TA ČR pro rok 2011
Hladík poukázal na problémy s přípravou rozpočtu vzhledem k několika neznámým
faktorům, uvedl, že v jednání je zapojení Ing. Korbelové ze sRVVI. Zpravodajem pro
přípravu rozpočtu TA ČR byl jmenován Bunček.
6. Aktuality z KaTA
- Proplácení jízd automobilem je řešeno.
- Účetní výkazy jsou průběžně zpracovávány, funguje systém účetnictví i
mzdový systém.
- Personální obsazování KaTA bylo pozdrženo až do doby, kdy bude vyjasněno,
na jaký druh činnosti budou noví pracovníci potřeba.
- Průběžně je řešen národní archív, datová schránka apod.
- Byla finalizována objednávka tiskovin TA ČR (vizitky, obálky, komplimentky,
desky).
- Webové stránky TA ČR jsou dokončovány, náměty na jejich úpravy od členů
PřTA ČR jsou vítány.
7. Různé
- V otázce perspektivy sídla TA ČR Klusáček uvedl, že bude postupováno
společně s GA ČR, obě agentury již poslaly na Úřad vlády žádost o přidělení
potřebných prostor.
- Klusáček uvedl, že publicita k zahájení programu ALFA se vzhledem
k aktuální situaci prozatím odkládá. Pokud bude ALFA vládou dne 8.2.2009
schválena, tato otázka bude znovu otevřena.
- Předsednictvo se dohodlo, že zástupcem TA ČR v meziresortní pracovní
skupině MŽP pro „Aktualizovaný program podpory environmentálních
technologií v České republice“ bude Klusáček.
8. Příští zasedání PřTA ČR se uskuteční 11. února 2010 od 14.00 hod. v sídle TA ČR.

Zapsala: Bartošová
Zkontroloval: Klusáček

