INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ KONTROLNÍ RADY GA ČR DNE 20. 2. 2013

Program zasedání:
Kontrola zápisu z minulého zasedání KR GA ČR (30. 10. 2012)
Informace o aktuální činnosti Kanceláře GA ČR a GA ČR
Stav řešení stížností a podnětů v podmínkách GA ČR
Kontrolní činnost členů KR v jednotlivých panelech, oborových komisí a orgánech GA ČR od
poslední porady
5. Různé
1.
2.
3.
4.

K bodu 1:
K zápisu z minulého jednání nebyly připomínky. Zápis byl jednomyslně schválen.
K bodu 2:
 Na začátku jednání byl omluven předseda GA ČR.
 Ředitelka Kanceláře GA ČR informovala o vyhlášení výsledku veřejných soutěží na rok
2013, které proběhlo dne 17. 1. 2013, úspěšnost uchazečů byla v tomto roce 17%. Dne
28. 2. 2013 budou vyhlášeny dodatečně udělené projekty při dostatku finančních
prostředků.
 Menší úspěšnost ve veřejné soutěži 2013 byla způsobena prodloužením doby řešení
projektů a zároveň navýšením požadavků na finanční prostředky.
 Předsednictvo GA ČR z těchto důvodů připravilo do Zadávací dokumentace na rok 2014
některá opatření, která by tento nepříznivý trend změnila.
 Ředitelka Kanceláře GA ČR informovala o těchto změnách, kdy mimo projekty na
podporu excelence, nebude možné financovat investice, budou povoleny maximálně
tříleté projekty, bude stanoveno rozmezí pro vyplácení mezd a jedna osoba může podat
jen jeden návrh v dané soutěži.
 Ředitelka Kanceláře GA ČR dále informovala o jednáních o vzniku nové lékařské
agentury, která by zahrnovala základní i aplikovaný výzkum.
 Dne 6. 3. 2013 byly vyhlášeny veřejné soutěže na rok 2014, kdy soutěžní lhůta je od 7. 3.
2013 do 18. 4. 2013.
K bodu 3:
ST KR/12_16 Stížnost na vyřazení projektu z důvodu nesplnění stanovených náležitostí –
nesprávná volba panelu reg. č. 13-00109S. Námitka byla přidělena k prošetření odbornému
garantovi za KR GA ČR. Jedná se o projekt s těžištěm v oblasti historického bádání, případně o
projekt mezioborový mezi historií a literární vědou. Navrhovatelka tento projekt podávala již od
roku 2010, kdy tento projekt byl mezioborový. V letošním roce byl tento projekt podán jen do
jednoho oboru.
Závazné stanovisko KR: Nebyla porušena pravidla GA ČR
K bodu 4:
-

Místopředseda kontrolní rady vyzval přítomné ke zhodnocení jejich účasti na jednání
jednotlivých panelů a oborových komisí.
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-

-

-

Kontrolní rada konstatovala, že v panelech se probírala otázka vícenásobných dedikací.
Ředitelka Kanceláře GA ČR k této problematice konstatovala, že záleží na rozhodnutí
jednotlivých panelů. Panelisté při jakékoliv nejasnosti, která se vyskytuje ve zprávě
řešitele za daný rok řešení, si mají dožádat vysvětlení.
Kontrolní rada konstatovala, že některé panely měli velké problémy při zajišťování
zahraničních oponentů, v některých případech bylo třeba oslovit až 40 lidí k získání
jediného posudku.
Kontrolní rada uvedla, že při některých zasedáních panelů odejde z jednání z důvodu
střetu zájmů tolik členů panelu, že panel se stává neusnášeníschopný.
Dále proběhla diskuse o odkladech závěrečných zpráv.

K bodu 5:
-

Informace o zasedání panelů a oborových komisí v měsíci březnu 2013 a předběžné
rozdělení účasti členů kontrolní rady na těchto zasedáních.
Úmrtí člena kontrolní rady GA ČR Ing. Václava Kasíka v prosinci 2012.
Odložené projednání Zprávy kontrolní rady za rok 2012 na další zasedání Poslanecké
sněmovny tj. březen 2013.
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