INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ KONTROLNÍ RADY GA ČR DNE 31. 10. 2012

Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.

Kontrola zápisu z minulého zasedání KR GA ČR (26. 9. 2012)
Informace o aktuální činnosti Kanceláře GA ČR a GA ČR
Informace o aktuálním stavu a průběhu grantové soutěže.
Stav řešení stížností a podnětů v podmínkách GA ČR
Různé

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 navýšení počtu zaměstnanců Kanceláře GA
ČR o 9 zaměstnanců, čímž by se zvýšila kvalita výstupů a byly posíleny agendy
jednotlivých odborových komisí. Nyní se jedná s Ministerstvem financí o limitu pro
navýšení počtu zaměstnanců. Počet zaměstnanců je závazný ukazatel MF. Druhá
možnost bude požádat MF v roce 2013 o rozpočtové opatření.
 Ředitelka dále informovala o návrhu vědecké rady GA ČR a předsednictva o nahrazení
skupiny grantových projektů – postdoktorské projekty - novým programem nebo
skupinou grantových projektů – juniorské granty. Tyto projekty by se lišily od stávající
skupiny velikostí a složením řešitelského týmu.
 Ředitelka informovala KR o plánu předsednictva rozšířit spolupráci u mezinárodních
projektů o agentury Rakouska, Slovinska apod.

K bodu 3:
-

-

Ředitelka Kanceláře GA ČR informovala o první fázi posuzování návrhů projektů
v hodnotících panelech a oborových komisích. V této fázi hodnocení projektů podaných
do všech letos vyhlášených veřejných soutěží nezávisle posuzovali všechny projekty
vždy čtyři členové příslušných panelů. Na základě těchto hodnocení, posudků a následné
rozpravy v panelech a oborových komisích byly návrhy projektů předběžně klasifikovány
do tří skupin podle kvality: A – velmi kvalitní (cca 24,94 %), B – kvalitní (cca 36,44 %),
C - méně kvalitní (cca 38,62 %). U projektů ve skupinách A a B určily oborové komise
na základě výsledků hodnocení jejich předběžné pořadí. Tyto projekty byly posléze GA
ČR zaslány k posouzení zahraničním oponentům.
Ředitelka dále informovala o tom, že v měsíci říjnu byly vyřazeny některé projekty
z veřejné soutěže z tzv. panelových důvodů, kdy tyto návrhy na vyřazení podávaly
odborné poradní orgány tj. panely a oborové komise. Těmito důvody byly nesprávná
volba panelu, návrh projektu nebyl zaměřen na základní výstup a část C nebo D1 nebyla
v anglickém jazyce. Po tomto vyřazení, hlavně z důvodu nesprávné volby panelu, přišlo
větší množství odvolání proti tomuto důvodu vyřazení, kdy některé z těchto odvolání
proti vyřazení byly vráceny do soutěže. KA bude se požadovat po jednotlivých panelech
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-

-

-

-

přesnější vymezení činnosti, aby se do budoucna vyřazování projektů z tohoto důvodu
minimalizovalo. Ředitelka dále informovala KR, že tato skutečnost bude promítnuta i do
nové Zadávací dokumentace na rok 2014.
Ředitelka informovala, že v letošní zadávací dokumentaci je možno při aplikaci do
soutěže označit projekt jako mezioborový a takový projekt je pak posuzován i druhým
panelem.
Ředitelka informovala o některých komplikacích při získávání zahraničních oponentů,
kdy u některých projektů je osloveno relativně velké množství zahraničních oponentů a
vrátí se posudek od všech nebo téměř od všech oslovených, na rozdíl od situace, kdy je
osloven taktéž dostatek zahraničních oponentů, avšak nepřijde ani jeden posudek.
Ředitelka Kanceláře GA ČR dále informovala o metodických seminářích, na kterých
bude GA ČR informovat příjemce a uchazeče o aktualitách Kanceláře GA ČR. Jedná se o
seminář "Aktuální problematika ve výzkumu, vývoji a inovacích v ČR" dne 29. 11. 2012
a seminář "Změny v metodice vykazování uznaných nákladů, změny v zadávací
dokumentaci, návrhy projektů v roce 2013" a další aktuality Kanceláře GA ČR dne 13.
12. 2012.
Ředitelka informovala, že zahájení řešení nově schválených projektů na rok 2013 bude
od 1. 2. 2013.
Ředitelka dále informovala o předávání cen předsedy GA ČR, které proběhlo 18. 10.
2012. Toto předávání v letošním roce připravil nový tiskový mluvčí. Každý oceněný měl
svoji 5 minutovou prezentaci. Všechny prezentace jsou veřejně přístupné na webu GA
ČR.

K bodu 4:
ST KR/12_14 Dotaz na postup poskytovatele při hodnocení návrhů grantových projektů pro rok
2012 reg. č. P406/12/0244. Námitka byla přidělena k prošetření odbornému garantovi za KR GA
ČR. Posudky byly vypracovány dva, navrhovateli byl zaslán jen jeden posudek. Posudek byl
zpracován standardně. Navrhovatel má právo seznámit se o oběma posudky.
Závazné stanovisko KR: Nebyla porušena pravidla GA ČR.
ST KR/12_15 Dotaz na postup poskytovatele při hodnocení návrhů grantových projektů pro rok
2012 reg. č. P406/12/P503. Námitka byla přidělena k prošetření odbornému garantovi za KR GA
ČR. Posudky byly vypracovány dva, navrhovateli byl zaslán jen jeden posudek. Druhý posudek
je nekvalitní, ale navrhovatel má právo seznámit se s oběma posudky.
Závazné stanovisko KR: Nebyla porušena pravidla GA ČR.

K bodu 5:
- Předseda KR informoval členy KR o konci jeho mandátu v KR GA ČR s tím, že všechny
povinnosti vyplývající z funkce předsedy KR bude zodpovědně plnit do konce mandátu
včetně finalizace výroční zprávy pro PS PČR apod. V souvislosti s touto skutečností se
místopředseda zúčastní výjezdního zasedání předsednictva GA ČR ve dnech 8.-9. 11.
2012 a přednese výroční zprávu kontrolní rady v Poslanecké sněmovně PČR.
- Předseda KR informoval o tom, že výzva k předložení kandidáta na člena KR GA ČR, by
měla být zveřejněna PS PČR v měsíci listopadu nebo na přelomu listopadu a prosince
2012.
- Předseda KR dále informoval o přípravách na vytvoření Lékařské grantové agentury.
-

Předseda kontrolní rady požádal ostatní členy o účast na panelech a oborových komisích,
které proběhnou v důsledku posunu termínu soutěže v měsících prosinec 2012 a leden
2013. Zahájení řešení nově přijatých projektů pak začne od 1. 2. 2013.
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