Zápis ze 34. zasedání předsednictva Technologické agentury ČR (TA ČR)
Místo jednání: Kancelář TA ČR, Ruská 85, Praha 10
Datum:
29.7.2010, 14:00 hod.
členové předsednictva: Janeček, Kebo, Pospíšil
Přítomni:
hosté: Hladík, Pazour, Procházková
Omluveni:
Bartošová, Klusáček, Bunček
___________________________________________________________________________
1. K zápisu ze 33. zasedání PřTA ČR ze dne 22.7. 2010 nebyla vznesena připomínka.
2. Kontrola úkolů z minulého zasedání
Návrh dalšího postupu při přípravě programu Strategická centra (Klusáček) byl
prodloužen do 12.8.2010
3. Směrnice TA ČR o vyplácení odměn
Hladík informoval o probíhající přípravě směrnice o vyplácení odměn v TA ČR.
Předsednictvo v souvislosti s tím připomnělo, že jeho členům nebyla vyplacena
odměna za rok 2009, která by proto měla být vyplacena současně s odměnou za rok
2010.
4. Opatření ke snížení rozpočtového deficitu ČR – informace z Ministerstva financí
Hladík informoval o průběhu a výsledcích schůzky správců jednotlivých rozpočtových
kapitol na Ministerstvu financí, která se konala dne 23.7.2010. Vzhledem ke
zvyšování rozpočtového deficitu ČR přistoupilo MF k plošnému vázání 2,5%
finančních prostředků ve všech kapitolách státního rozpočtu pro rok 2010.
5. Vyjádření ÚOHS – Definice výzkumné organizace
Hladík informoval o doručení vyžádaného vyjádření Úřadu pro ochranu hospodářské
soutěže na téma definice výzkumné organizace. Hladík rozešle členům PřTA příslušný
dokument týkající se potvrzení tří podmínek ÚOHS.
O: Hladík
T: 5.8.
6. Žádost Ministerstva dopravy o spolupráci na programu kosmického výzkumu
Hladík informoval, že Technologická agentura byla oslovena MD k vyjádření
k návrhu programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje
v oblasti kosmických aktivit.
Pospíšil, který je zpravodajem pro tuto problematiku, informoval o průběhu schůzek
na Ministerstvu dopravy, na Odboru kosmických technologií a družicových systémů
se zástupcem ředitelky odboru a vedoucím odd. ESA a kosmických technologií JUDr.
Václavem Koberou. Zde bylo mimo jiné řečeno, že program by musel respektovat
minimální 20% kofinancování příjemcem podpory. Pospíšil dále upozornil na potřebu
zajištění účelových prostředků na financování tohoto programu i na finanční
prostředky na pokrytí institucionálních nákladů pro spojených s realizací programu.
Zástupci MD vzali tuto informaci na vědomí. Pospíšil dodá zápis z tohoto jednání.
Byla diskutována i kompetenční nevyjasněnost problematiky kosmického výzkumu a
z ní vyplývající nutnost, aby MD návrh programu před jeho předložením TA nejprve
prodiskutovalo s dotčenými resorty, tj. zejm. s MŠMT, MPO a MZV. Pospíšil připraví
návrh odpovědi pro MD

O: Pospíšil

T: 12.8.

7. Memorandum on Information Exchange mezi TA ČR a NEDO, Japonsko
Kebo informoval, že do materiálu připraveného Klusáčkem byla doplněna informace o
zaměření na průmyslové technologie.
8. Různé
• Hladík informoval o schůzce Rady podprogramu III svolané předsedkyní
RPPIII, Ing. Krištofíkovou na Ministerstvo dopravy. Kancelář TA ČR zaslala
Krištofíkové e-mail s žádostí o přizvání zástupce KaTA, konkrétně vedoucí
Odd. tvorby a monitorování programů, Ing. Chroustové. Je třeba zkontrolovat
Jednací řád RP a RPP a v případě, že podobná situace zde není ošetřena,
připravit dopis předsedům RPP s informací o doporučených postupech při
svolávání podobných jednání.
O: KaTA
T: 12.8.
• Janeček poukázal na problém nedořešeného předsednictví Rady podprogramu
II. Předsednictvo rozhodlo jmenovat předsedou Ing. Eclera. Do příštího
zasedání bude v této věci probíhat připomínkování.
• Kebo byl osloven ČKAIT, aby přednesl prezentaci na konferenci dne 18.10.
2010 v Brně. Tématem bude podpora aplikovaného výzkumu a TA ČR.
• Kebo vedl jednání se zástupci Institutu svazu průmyslu, kteří projevili zájem o
zapojení do programu Omega v rámci výzkumu ve vzdělávání.
• Hladík informoval, že byl požádán o prezentaci na výroční konferenci klastru
Nanomedic, která proběhne na přelomu září a října.

Zapsala: Procházková
Zkontroloval: Janeček

