INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ KONTROLNÍ RADY GA ČR DNE 19. 10. 2017

Program zasedání:
1. Kontrola zápisu z minulého zasedání KR GA ČR (19. 06. 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. Volba předsedy a místopředsedy kontrolní rady GA ČR
6. Různé
K bodu 1:
K zápisu z minulého jednání nebyly připomínky. Zápis byl jednomyslně schválen.
K bodu 2:
-

Předsedkyně GA ČR informovala, že na základě připomínek RVVI byly doplněna
do materiálu u návrhu nové skupiny excelentních projektů (EXPRO) možnost případného
zapojení dalšího účastníka do projektu, zohlednění délky vědecké kariéry při hodnocení
a výběru grantových projektů a možnost podání žádosti o grant ERC nejen řešitelem, ale
případně i spoluřešitelem či členem řešitelského týmu.

-

Předsedkyně GA ČR dále informovala, že připomínky, které GA ČR obdržela v rámci
mezirezortního připomínkového řízení, byly většinou formálního charakteru.

-

Předsedkyně GA ČR informovala, že materiál bude předložen ke schválení vládě na jejím
zasedání dne 23. října 2017.

-

Předsedkyně GA ČR dále informovala, že Kancelář GA ČR připravuje první návrh zadávací
dokumentace pro EXPRO, který bude následně zaslán k připomínkování členům
předsednictva.

-

Předsedkyně GA ČR informovala o změnách v Zadávací dokumentaci pro soutěže
vyhlášené v roce 2018.

-

Ředitelka Kanceláře GA ČR informovala o konání výjezdního zasedání předsednictva GA
ČR v Loučni, kde proběhne každoroční vyhlášení výsledků soutěží.

-

Ředitelka Kanceláře GA ČR dále informovala, že v letošním roce se podařilo zajistit
alespoň dva zahraniční posudky u všech návrhů projektů.

-

Ředitelka Kanceláře GA ČR informovala, že v říjnu 2017 bude projednávat Vláda ČR
rozpočet GA ČR.
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-

Ředitelka Kanceláře GA ČR dále informovala, že GA ČR bylo schváleno navýšení
pracovních míst o 10 zaměstnanců.

-

Ředitelka Kanceláře GA ČR informovala o návrhu na změnu Statutu GA ČR, který by měl
umožnit zřizování mezinárodní rady GA ČR jako odborného poradního orgánu
předsednictva určeného zejména pro formulaci strategických záměrů rozvoje
mezinárodní spolupráce a přípravu koncepce nových skupin grantových projektů. Návrh
dále obsahuje změnu formulace vymezení oborových komisí. Tento návrh bude zaslán
předsednictvu RVVI k projednání.

-

Ředitelka Kanceláře GA ČR dále informovala, o provedené kontrole finančních
požadavků na pořízení investic u návrhů juniorských projektů. Předsednictvo schválilo
návrh na krácení uznaných nákladů na řešení u některých juniorských projektů.

-

Ředitelka Kanceláře GA ČR informovala, že v průběhu prosince 2017 bude vyhlášena
výzva na podávání návrhů projektů na bilaterární spolupráci na principu Lead Agency
s Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF)

K bodu 3:
-

ST KR/17_11 Žádost o přezkoumání rozhodnutí o neuznání výstupu u projektu
14-18131S
Závazné stanovisko KR: Nebyla porušena pravidla GA ČR.

-

ST KR/17_12 Stížnost na hodnocení návrhů projektů 17-21840S a 16-13190S
Závazné stanovisko KR: Nebyla porušena pravidla GA ČR.

K bodu 4:
-

Členové kontrolní rady GA ČR se vyjádřili k jednotlivým zasedáním panelů a oborových
komisí, kterých se zúčastnili.

K bodu 5:
-

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

-

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

K bodu 6:
Kontrolní rada projednala Zprávu kontrolní rady GA ČR za říjen 2016 až září 2017.
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