Zápis z 15. zasedání Kontrolní rady Technologické agentury ČR (KR TAČR)
Místo jednání:
Datum:
Hodina:
Přítomni:
Omluveni:

Rektorát VUT v Brně, Brno, Antonínská 548/1 - Velká zasedací místnost
29. června 2012
9:30 h
členové KR: Štěpánek, Holl, Musílek, Václavek, Vavřín, Novák, Psutka,
členové KR: Šedivý
tajemník KR: Zlámal

Program jednání:
1. Zápis z 14. zasedání KR a zkrácený zápis ke zveřejnění na www stránkách TA ČR,
2. Odpověď PřTA na stanoviska a doporučení ze 14. zasedání KR,
3. Hodnocení oponentů v programu CK,
4. Rozdělení finančních prostředku v programu CK,
5. Pracovní skupina prof. Juchelkové - hodnocení přínosů a efektivity programů TA ČR.
6. Harmonogram jednání v programu Alfa 3 - obsazení jednotlivých jednání členy KR. Možné
otázky, okruhy problémů
•

Podjatost člena KR (pozorovatele) při projednávání projektů v RPP,

•

Odbornost pozorovatele při projednávání projektů v RPP,

•

Podjatost člena KR při řešení stížností v případě, že se zúčastnil jako pozorovatel
jednání RPP,

•

Jednací řád KR.

7. Harmonogram jednání v programu Beta,
8. Stížnosti v programu Alfa 2
•

Dořešení stížnost k projektu č. j. TACR/4008/2012,

9. Stížnosti v programu CK
•

Dořešení stížnost k projektu č. j. TACR/3937/3968/2012,
(KR prozatím nemá podklady k dořešení stížnosti)

•

Stížnost k projektu č. j. TACR/4291/2012

10. Různé
•

Účast na zasedáních VR - další předpokládaný termín 7. září 2012,

•

Nominovaný člen KR na e-learningové školení pro oponenty,

•

Doporučení KR zvážit zařazení programu alfa – 4-tá výzva,

•

Nové programy TAČR pro průmysl, aplikace a inovace,

•

CV členů KR na webu TAČR,

•

Výhled financování VaV.
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KR bere na vědomí:
1. Odpověď PřTA na stanoviska a doporučení ze 14. zasedání KR,
2. Rozdělení finančních prostředku v programu CK,
3. Harmonogram jednání v programu Alfa 3,
4. Harmonogram jednání v programu Beta,
KR schvaluje:
1. Zápis z 14. zasedání KR a zkrácený zápis ke zveřejnění na www stránkách TA ČR,
2. Schvaluje dokument "Připomínky k hodnocení oponentů Center kompetence",
3. Schvaluje dokument "Pravidla pro účast členů KR na zasedáních hodnotících orgánů",
4. Stanovisko ke stížnosti v programu Alfa 2 k projektu č. j. TACR/4008/2012,
5. Stanovisko ke stížnosti k projektu č. j. TACR/4291/2012
6. Různé
•

Stanovisko KR k nominaci člena KR na e-learningové školení pro oponenty,

Doporučení a stanoviska KR:
1) Hodnocení oponentů v programu CK
Pracovní skupina KR připravila a KR schválila dokument "Připomínky k hodnocení oponentů Center
kompetence".
Stanovisko KR: Dle názoru KR by počet oponovaných projektů na jednoho oponenta neměl překročit
10 projektů. Kontrolní rada doporučuje omezit počet hlavních oborů oponenta na 2 a počet vedlejších
oborů na 3.
2) Pracovní skupina prof. Juchelkové - hodnocení přínosů a efektivity programů TA ČR
Stanovisko KR: KR požaduje dodat termín jednání pracovní skupiny s minimálním předstihem 1 týdne.
Členové pracovní skupiny za KR požadují rozeslání informací o jednání emailem.
3) Pravidla pro účast členů KR na zasedáních hodnotících orgánů
KR nesouhlasí se změnou Jednacího řádu KR vzhledem k tomu, že účast členů KR na zasedání
hodnotících orgánů není součástí jednání KR. KR rada zpracovala pravidla v samostatném dokumentu
"Pravidla pro účast členů KR na zasedáních hodnotících orgánů".
4) Nominovaný člen KR na e-learningové školení pro oponenty
Stanovisko KR: KR nepřísluší pracovat na přípravě projektu e-learningových školení pro oponenty, ale
pouze případně připomínkovat výstupy a výsledky projektu, tak aby KR plnila svou zákonnou kontrolní
funkci.
5) Doporučení KR zvážit zařazení programu Alfa – 4-tá výzva
Doporučení KR: Obecně je kritizováno přidělování financí pro aplikovaný výzkum a zejména jeho
útlum. Každá možnost podpory, včetně programu Alfa 4 je z pohledu KR vítána. KR doporučuje
projednání výzvy programu Alfa 4 na zasedání VR a Př TA ČR.
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6) Připravované programy TA ČR
Žádost KR: KR žádá PřTA o poskytnutí bližších informací o připravovaných programech TA ČR jako
podklad pro 16. zasedání KR.
Úkoly:
15.1

Připravit k hlasování per-rollam finální verzi dokumentu "Pravidla pro účast členů KR na
zasedáních hodnotících orgánů".
Z: Štěpánek, Zlámal
T: 29. 6. 2012

15.2

Předseda KR osobně prodiskutuje s předsedkyní PřTA "Pravidla pro účast členů KR na
zasedáních hodnotících orgánů".
Z: Štěpánek

15.3

Předseda KR zjistí, jestli existuje zákonná povinnost zveřejnit CV členů KR nebo zda se jedná
pouze o žádost ze strany KaTA.
Z: Štěpánek
Zapsal: Zlámal
Verifikoval: Štěpánek
Schváleno v souladu s JŘ KR TA dne 30. 8. 2012
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