Informace ze zasedání předsednictva GA ČR
dne 25. února 2014


Předsednictvo vyhlásilo veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu
standardních, juniorských a mezinárodních grantových projektů základního výzkumu
s předpokládaným zahájením řešení od 1. ledna 2015, přičemž soutěžní lhůta začíná
dne 26. února 2014 a končí 9. dubna 2014.
 Předsednictvo rozhodlo zavést opatření umožňující expertním a poradím orgánům
GA ČR již v průběhu první fáze hodnocení projektů identifikovat návrhy projektů
velmi nízké kvality, jejichž navrhovatelé nebo spolunavrhovatelé v příštím roce
nebudou „eligible“ předložit návrh projektu do žádné z veřejných soutěží
vyhlašovaných GA ČR v rámci téže skupiny projektů (standardních, juniorských,
mezinárodních). Podrobnější informace, které vedly předsednictvo k vyhlášení tohoto
opatření, jsou umístěny na webových stránkách GA ČR na http://www.gacr.cz/ga-crklade-duraz-na-kvalitni-pripravu-navrhu-projektu/#more-4261
 Za přítomnosti předsedů, popř. místopředsedů OK a vedoucích oborových úseků
předsednictvo projednalo hodnocení dílčích zpráv standardních, postdoktorských a
bilaterálních projektů, projektů EUROCORES a projektů na podporu excelence
v základním výzkumu za rok 2013 a schválilo pokračování řešení projektů a ukončení
několika projektů.
 Předsednictvo na základě závazného stanoviska kontrolní rady GA ČR vydaného dne
17. 2. 2014 podle ustanovení § 36 odst. (7) zákona 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací),
ve znění pozdějších předpisů rozhodlo o dodatečném udělení dvou projektů na
podporu excelence v základním výzkumu: 14-36521G a 14-37038G. Současně
v souladu s tímto stanoviskem předsednictvo rozhodlo o snížení podpory z účelových
prostředků GA ČR projektům 14-36154G, 14-36938G, 14-36521G a 14-37038G tak,
aby toto krácení zajistilo soulad projektů se zadávací dokumentací a obecně
závaznými předpisy o způsobilosti a uznatelnosti nákladů a zároveň tak, aby byla
finanční podpora v souladu s disponibilními finančními prostředky GA ČR.
V souladu s výše uvedeným stanoviskem kontrolní rady GA ČR nebyly uznány
náklady projektu 14-37038G v položce ostatních provozních nákladů, v položce
náklady na ostatní služby a nemateriální náklady, v položce publikace v nakladatelství,
popř. publikační - ediční náklady v jednotlivých letech řešení vzhledem k tomu, že
v části B – zdůvodnění finančních položek nebyly tyto náklady dostatečně
specifikovány a zdůvodněny. Dále byly kráceny osobní náklady (a návazně doplňkové
náklady tak, aby byl zachován jejich podíl z částky celkových uznaných nákladů
grantového projektu požadovaných od GA ČR bez nákladů na pořízení dlouhodobého
majetku) v souladu s disponibilními finančními prostředky GA ČR.
V souladu s výše uvedeným stanoviskem kontrolní rady GA ČR nebyly uznány
náklady projektu 14-36521G v položce ostatních provozních nákladů v položce
náklady na ostatní služby a nemateriální náklady, náklady na vydávání publikací
v jednotlivých letech řešení projektu. V položce osobních nákladů byly shledány
zásadní nedostatky se zadávací dokumentací – nedostatečné zdůvodnění (část B –
zdůvodnění finančních položek neobsahuje rozdělení členů týmů do kategorií (viz ZD
3.3.1., odst. (2)) a dále odůvodnění velikosti úvazku přiměřeného jejich podílu
na předpokládaných výstupech grantového projektu; odůvodnění výše osobních












nákladů včetně zařazení jednotlivých osob do kategorií a výši osobních nákladů
v rámci těchto kategorií (viz ZD 3.2., odst. (9)). Vzhledem k tomu a v souladu
s disponibilními finančními prostředky GA ČR byly kráceny osobní náklady a
návazně doplňkové náklady tak, aby byl zachován jejich podíl z částky celkových
uznaných nákladů grantového projektu požadovaných od GA ČR bez nákladů
na pořízení dlouhodobého majetku.
U projektu 14-36938G v položce osobních nákladů byly shledány zásadní nedostatky
v naplnění ustanovení zadávací dokumentace – nedostatečné zdůvodnění (část B –
zdůvodnění finančních položek neobsahuje rozdělení členů týmů do kategorií (viz ZD
3.3.1., odst. (2)) a dále odůvodnění velikosti úvazku přiměřeného jejich podílu
na předpokládaných výstupech grantového projektu; odůvodnění výše osobních
nákladů včetně zařazení jednotlivých osob do kategorií a výši osobních nákladů
v rámci těchto kategorií (viz ZD 3.2., odst. (9)). Vzhledem k tomu a v souladu s výše
uvedeným stanoviskem kontrolní rady GA ČR a vzhledem k disponibilním finančním
prostředkům GA ČR byly kráceny osobní náklady a návazně doplňkové náklady tak,
aby byl zachován jejich podíl z částky celkových uznaných nákladů grantového
projektu požadovaných od GA ČR bez nákladů na pořízení dlouhodobého majetku.
V souladu s výše uvedeným stanoviskem kontrolní rady GA ČR nebyly uznány
náklady projektu 14-36154G v položce ostatních provozních nákladů, v položce
náklady na ostatní služby a nemateriální náklady, na reprezentaci (resp. vytvoření
webových stránek a propagační materiály) ve výši 120 tis. v prvním roce řešení.
V položce osobních nákladů byly shledány zásadní nedostatky se zadávací
dokumentací – nedostatečné zdůvodnění (část B – zdůvodnění finančních položek
neobsahuje rozdělení členů týmů do kategorií (viz ZD 3.3.1., odst. (2)) a dále
odůvodnění velikosti úvazku přiměřeného jejich podílu na předpokládaných výstupech
grantového projektu; odůvodnění výše osobních nákladů včetně zařazení jednotlivých
osob do kategorií a výši osobních nákladů v rámci těchto kategorií (viz ZD 3.2., odst.
(9)). Vzhledem k tomu a v souladu s disponibilními finančními prostředky GA ČR
byly kráceny osobní náklady a návazně doplňkové náklady tak, aby byl zachován
jejich podíl z částky celkových uznaných nákladů grantového projektu požadovaných
od GA ČR bez nákladů na pořízení dlouhodobého majetku.
Za přítomnosti předsedů, popř. místopředsedů OK a vedoucích oborových úseků
předsednictvo dodatečně udělilo granty (uvolněním finančních prostředků zastavených
projektů a projektů přerušených z důvodů mateřské/rodičovské dovolené) projektům
napříč všemi oborovými komisemi podaným v loňských veřejných soutěžích.
Předsednictvo projednalo rezignace v panelech a OK, stav nominací a jmenování
nových členů poradních orgánů; aktuální složení panelů a OK je k dispozici na webu
GA ČR www.gacr.cz
Předsednictvo schválilo první verzi Zprávy o činnosti GA ČR pro rok 2013.
Předsednictvo projednalo žádosti o změny v řešení projektů.
Předsednictvo zamítlo námitky k protokolům o kontrole z věcných důvodů.
Předsednictvo schválilo zprávu „Souhrnné zhodnocení výsledků finančních kontrol
zajišťovaných orgánem veřejné správy a přiměřenosti a účinnosti zavedeného systému
finanční kontroly za rok 2013 v GA ČR“.
Předsednictvo schválilo zahraniční cestu místopředsedy GA ČR na Governing Council
ESF.
Vedoucí úseku vnějších vztahů a mezinárodní spolupráce podala zprávu o aktuálním
stavu česko-rakouské soutěže Lead Agency 2015.
Předsednictvo stanovilo termín výjezdního zasedání GA ČR na 1.- 2. 12. 2014.







Předsednictvo schválilo stanovisko vedení GA ČR k podnětu prof. J. Hanouska, člena
vědecké rady GA ČR, týkající se statistiky podle pohlaví.
Předsednictvo schválilo odměny panelistům.
Předseda informoval o změně na pozici mediálního zástupce GA ČR.
Předsednictvo odsouhlasilo změny ve Statutu a jednacím řádu oborových komisí a
hodnoticích panelů, který je k dispozici na webu GA ČR www.gacr.cz
Předsednictvo se zabývalo podněty prof. Kratochvíla, které zaslal předsedovi vědecké
rady GA ČR.

