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Předsednictvo schválilo nezařazení pěti návrhů projektů do veřejné soutěže z důvodu
podání návrhů projektů bez kvalifikovaného systémového certifikátu.
Předsednictvo schválilo návrh komise pro přijímání návrhů projektů do soutěže na
podporu excelence v základním výzkumu.
Předsednictvo rozhodlo, že lze stanovit nižší mzdy než je daný rozsah dle ZD v čl.
3.3.1 odst. (2), a to tehdy, budou-li do řešení projektu zapojeni mladší vědečtí
pracovníci zařazení podle ustanovení čl. 3.3.1 odst. (2) zadávací dokumentace do
kategorie B (zejména studenti doktorského studia), u kterých by výše osobních
nákladů stanovená na základě tohoto ustanovení byla v rozporu se zvyklostmi
příjemce a tedy v rozporu s platnými obecně závaznými předpisy - tato skutečnost
není považována za nesplnění podmínek uvedených v čl. 3.3.1 odst. (2) zadávací
dokumentace a není důvodem k vyřazení návrhu projektu z veřejné soutěže.
Předsednictvo se usneslo, že v případě podezření, že řešitel požaduje investice v rámci
materiálních nákladů, je třeba řešitele oslovit s žádostí o podání vysvětlení.
Předsednictvo rozhodlo, že požadavek vyšší mzdy než je daný rozsah dle ZD v čl.
3.3.1 odst. (2) je důvodem k vyřazení návrhu projektu z veřejné soutěže;
předsednictvo zároveň stanovilo, že rozdíl do výše 1 000 Kč měsíčně lze považovat za
zaokrouhlovací chybu, která není důvodem k vyřazení návrhu projektu z veřejné
soutěže.
Předsednictvo schválilo výjimku dle ZD postdoktorských projektů ve všech případech
mateřské/rodičovské dovolené.
Předseda informoval o schválení závěrečného účtu GA ČR.
Předsednictvo schválilo a upravilo nový Organizační řád GA ČR platný od 1. 6. 2013.
Předsednictvo se zabývalo žádostmi o změny v řešení projektů.
Předsednictvo rozhodlo, že doporučí panelu vyřadit návrh projektu z veřejné soutěže
z důvodu uvedení nepravdivých údajů v části E.
Předsednictvo schválilo dopis předsedy GA ČR členům panelů ohledně systému
hodnocení návrhů projektů na podporu excelence v základním výzkumu.
Předsednictvo schválilo tabulku hodnocení checklistu projektů excelence.
Předsednictvo schválilo návrh smlouvy pro externisty a další materiály týkající se
hodnocení projektů excelence.
Předsednictvo souhlasí s navrženým postupem vyhledávání potenciálních duplicit
v návrzích projektů TA ČR s běžícími projekty GA ČR.

