Informace z výjezdního zasedání předsednictva GA ČR
ve dnech 21. – 22. listopadu 2016



V souladu s návrhem oborových komisí předsednictvo jmenovalo předsedu a místopředsedu
OK2, a to s účinností ode dne jmenování RNDr. Alice Valkárové, DrSc., do funkce předsedkyně
předsednictva GA ČR a místopředsedu OK5, a to s účinností ode dne jmenování RNDr. Petra
Baldriana, Ph.D., do funkce člena předsednictva GA ČR.



Předsednictvo schválilo vyřazení bilaterálních návrhů projektů z veřejné soutěže na podporu
mezinárodních projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2017, a to z důvodu
negativního hodnocení partnerskou agenturou.



Předsednictvo schválilo výsledky hodnocení závěrečných zpráv s odloženým hodnocením
projektů oborovými komisemi.



Předsednictvo projednalo žádosti o změny.



Předsednictvo se seznámilo s výsledky kontrol čerpání nákladů u příjemců.



Předsednictvo projednalo námitky proti protokolům o kontrole.



Předsednictvo projednalo materiál „Národní strategie otevřeného přístupu k vědeckým
informacím ČR na léta 2017–2020“.



Předsednictvo schválilo upřesnění náplně panelů P401 a P409.



Na základě doporučení poradních orgánů a za všeobecného konsenzu předsednictvo
rozhodlo financovat celkem 698 standardních projektů a 97 juniorských projektů. Vznikne-li
finanční rezerva GA ČR, mohou být v únoru 2017 uděleny další standardní granty.



Na základě doporučení poradních orgánů a za všeobecného konsenzu předsednictvo
rozhodlo financovat celkem 20 mezinárodních projektů ve spolupráci s Deutsche
Forschungsgemeinschaft (DFG), Ministry of Science and Technology (MOST) a National
Research Foundation of Korea (NRF). Konečné rozhodnutí o udělení podpory na řešení
projektů je na základě podepsaných mezinárodních dohod podmíněno shodným hodnocením
u partnerských agentur. Vznikne-li finanční rezerva GA ČR a v případě kladného hodnocení
partnerských agentur mohou být financovány další mezinárodní projekty.



Vystoupení hostů:
předsedové oborových komisí - Problematika činností panelů a oborových komisí
prof. PhDr. Jana Geršlová, CSc. - Problematika KR GA ČR
prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc. - Problematika VR GA ČR
prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc. - Implementace výsledků projektu IPN Metodika
a perspektivy hodnocení vědeckých výsledků
prof. Tomáš Jungwirth, Ph.D. - Role ERC v excelentním výzkumu
Ing. Petr Očko, Ph.D. - Činnost Technologické agentury České republiky
prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc. - GA ČR: rok 2016 a ohlédnutí zpět
MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA - Činnost Rady pro výzkum, vývoj a inovace a Zákon
o podpoře výzkumu, vývoje a inovací
prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c. - GA ČR z pohledu Akademie věd České republiky
doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. - GA ČR z pohledu Rady vysokých škol
prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs - GA ČR z pohledu vysokých škol

