INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ KONTROLNÍ RADY GA ČR DNE 10. 10. 2016

Program zasedání:
1. Kontrola zápisu z minulého zasedání KR GA ČR (7. 9. 2016)
2. Informace k aktuální činnosti KA a GA ČR
3. Stav řešení stížností a podnětů v podmínkách GA ČR
4. Kontrolní činnost členů KR v jednotlivých panelech, oborových komisích a orgánech GA ČR
od poslední porady
5. Různé
6. Volba předsedy a místopředsedy kontrolní rady GA ČR
K bodu 1:
K zápisu z minulého jednání nebyly připomínky. Zápis byl jednomyslně schválen.
K bodu 2:

-

Předseda GA ČR informoval o probíhajícím hodnotícím procesu návrhů projektů
s počátkem řešení 1. 1. 2017 a o získávání zahraničních posudků k návrhům projektů. U
99.8 % návrhů projektů jsou alespoň dva zahraniční posudky.

-

Předseda GA ČR dále informoval o předávání Ceny předsedy Grantové agentury ČR za
rok 2016, které proběhlo dne 27. září 2016. Laureáty jsou: klasická filoložka Alena
Hadravová z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR oceněná za interdisciplinární výzkum
historického vývoje představ o hvězdné sféře od středověku po raný novověk, fyzička
Kateřina Kůsová z Fyzikálního ústavu AV ČR za průlomový objev ve výzkumu křemíkových
nanokrystalů, řecký biolog Michail Kotsyfakis z Parazitologického ústavu Biologického
centra AV ČR oceněn za výzkum slin klíšťat a strojní inženýr Tomáš Vampola z Fakulty
strojní ČVUT za základní výzkum individuální hlasivkové náhrady, na kterém spolupracuje
s týmy dalších pracovišť.

-

Předseda GA ČR informoval, že 21. 11. 2016 bude předsednictvo schvalovat přidělení
grantů s počátkem řešení 1. 1. 2017.

K bodu 3:
-

Ke dni konání zasedání KR nebyly doručeny žádné stížnosti a podněty.

K bodu 4:
-

Členové kontrolní rady GA ČR se vyjádřili k jednotlivým zasedáním panelů a oborových
komisí, kterých se zúčastnili.
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K bodu 5:
-

Výjezdní zasedání Grantové agentury ČR proběhne ve dnech 21. – 22. Listopadu 2016.

K bodu 6:
-

Na předsedu KR byla navržena prof. PhDr. Jana Geršlová, CSc. V tajném hlasování bylo 5
hlasů pro a 1 se zdržel.

-

Předsedkyní kontrolní rady GA ČR byla zvolena prof. prof. PhDr. Jana Geršlová, CSc.

-

Na místopředsedkyni KR byla navržena prof. Ing. Mária Režňáková, CSc. V tajném
hlasování bylo 6 hlasů pro.

-

Místopředsedkyní kontrolní rady byla zvolena prof. Ing. Mária Režňáková, CSc..
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