Informace ze zasedání předsednictva GA ČR
ve dnech 18. a 19. listopadu 2013


Předseda GA ČR podal základní informace o činnosti GA ČR a změnách v Kanceláři
GA ČR za rok 2013.
Zmínil faktory ovlivňující vývoj úspěšnosti, změny v grantovém systému, změny
struktury kanceláře GA ČR a změny v používání aplikace pro vyhledávání
zahraničních oponentů.
Hovořil o spolupráci na posuzování recenzovaných časopisů, přípravě nových
webových stránek a záměru prezentovat veřejnosti další úspěšně řešené projekty
(vedle těch, které byly oceněné Cenou předsedy GA ČR).
Podal fakta, která jasně svědčí o nediskriminaci žen, jednak v souvislosti s otázkou
jejich podílu v poradních orgánech GA ČR (podíl žen v poradních orgánech GA ČR
v podstatě kopíruje podíl jejich nominací a jmenování) a jednak ohledně
možnosti přerušení postdoktorského projektu z důvodu mateřské či rodičovské
dovolené (GA ČR vyhověla prakticky všem řešitelkám postdoktorských projektů GA
ČR v možnosti přerušení projektu na rok z důvodu mateřské dovolené, nevyhověla
pouze v případě jedné žádosti, která byla podána před zahájením řešení projektu).



Místopředseda GA ČR prezentoval přehled mezinárodních aktivit v roce 2013.
Zmínil členství GA ČR v mezinárodních organizacích (European Science Foundation
a Science Europe).
Hovořil o bilaterální spolupráci s organizacemi DFG v Německu, NSC v Tchaj-wanu
a s NRF v Jižní Koreji. Vyzdvihl navázání nové spolupráce na principu Lead Agency
s rakouskou agenturou pro základní výzkum Fonds zur Förderung
der wissenschaftlichen Forschung (FWF).



Místopředseda vědecké rady GA ČR prezentoval aktivity/témata vědecké rady v roce
2013.
Zmínil mimo jiné jmenování nového člena, prof. RNDr. Bedřicha Moldana, CSc.,
d.h.c.
Pozitivně zhodnotil spolupráci vědecké rady s předsednictvem.
V souvislosti s údajnou diskriminací žen v GA ČR uvedl, že vědecká rada po
prozkoumání všech dostupných faktů neshledala obvinění z diskriminace za
opodstatněné.
Uvedl, že vědecká rada iniciovala vznik nové skupiny projektů pro nejlepší mladé
badatele, tzv. Juniorské granty a podpořila nahrazení skupiny postdoktorských
projektů Juniorskými granty od roku 2014.
Uvedl, že vědecká rada podporuje mezinárodní spolupráci na principu Lead Agency a
vítá podepsání memoranda s rakouskou agenturou pro vědu a výzkum FWF.
Zmínil diskusi o postavení lékařského výzkumu v ČR a případném vzniku nové
agentury pro lékařský a medicínský výzkum – „Agentury pro zdravotnický výzkum
(AZV)“.



Předseda kontrolní rady GA ČR prezentoval hlavní aktivity rady za rok 2013
Mimo jiné pozitivně hodnotil opatření GA ČR, díky kterým se minimalizovaly
stížnosti na vyřazení projektů z veřejné soutěže z formálních důvodů.

Zmínil fungující spolupráci s předsednictvem Kanceláří GA ČR a ocenil zlepšení
působení GA ČR na veřejnost.


Ředitelka Kanceláře GA ČR prezentovala důležité změny ve fungování Kanceláře.
Zmínila personální změny a změny ve struktuře Kanceláře.



Předsedové jednotlivých oborových komisí přednesli postřehy z jednání panelů a
oborových komisí, které vyvstaly během roku 2013.



Předsednictvo GA ČR předneslo nominaci do programového výboru programu
Horizont 2020.



Host zasedání prezentoval výdaje státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace na
rok 2014 a střednědobý výhled na léta 2015 a 2016.



Předsednictvo vyřadilo ze soutěže z formálních důvodů návrhy postdoktorských
projektů, jejichž navrhovatelé nebo odborní spolupracovníci nesplnili podmínku
doložení dokončení doktorského studia ve lhůtě 30 dní před koncem hodnoticí lhůty.



Předsednictvo projednalo odvolání proti nepřijetí resp. vyřazení ze soutěže a rozhodlo
žádosti nevyhovět.



Předsednictvo projednalo a schválilo poslední změny v zadávací dokumentaci
standardních projektů.



Předsednictvo schválilo text výzvy LA grantů a harmonogram vyhlášení této veřejné
soutěže.



Předsednictvo se zabývalo žádostmi o změny v řešení projektů.

