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Místopředseda GA ČR informoval o průběhu a výsledcích grantových soutěží,
přičemž zmínil, že definitivní výsledky soutěže standardních a postdoktorských
projektů budou známy v průběhu února, neboť k aktuálně uděleným projektům mohou
přibýt další projekty z tzv. šedé zóny v případě uvolnění dalších finančních prostředků
(finanční prostředky projektů, jejichž řešitelé odstoupí ze soutěže a vrátí grant, nebo
finance z běžících projektů, které mohou být na základě nedostatečné úrovně průběhu
řešení projektu na doporučení poradních orgánů GA ČR zastaveny).
Místopředseda GA ČR informoval o stavu příprav veřejné soutěže na podporu
„Juniorských grantů“ – první soutěž bude vyhlášena v roce 2014 spolu s ostatními
soutěžemi.
Místopředseda GA ČR informoval o otevření veřejné soutěže na podporu projektů na
principu Lead Agency v rámci mezinárodní spolupráce - první veřejná soutěž byla
otevřena 15. 12. 2013 a konečná lhůta pro podávání návrhů projektů je 12. 2. 2014;
projekty jsou podávány a hodnoceny v letošním roce na rakouské straně.
Místopředseda GA ČR podal informaci o stavu projednávání rozpočtu GA ČR na roky
2014-2016.
Vědecká rada diskutovala o regulačním opatření, které se týká možnosti podat pouze
jeden návrh grantového projektu v rámci jedné soutěže v roli navrhovatele nebo
spolunavrhovatele a o jeho důsledku v podobě vzrůstající roztříštěnosti vědecké
základny v ČR.
Místopředseda GA ČR informoval o zveřejnění výzvy k nominacím do vybraných
hodnoticích panelů čtyř oborových komisí – vědecká rada stanovila své čtyři zástupce
a jejich náhradníky do pracovních skupin pro výběr členů panelů.
Místopředseda GA ČR podal zprávu o aktuálním stavu ve veřejných soutěžích na
podporu mezinárodních projektů a v této souvislosti zmínil plánované jednání
s německou organizací DFG o možném přechodu hodnocení bilaterálních projektů na
základě LA principu.
Místopředseda GA ČR informoval o průběhu a výsledku veřejné soutěže na podporu
projektů excelence v základním výzkumu; další vyhlášení veřejné soutěže projektů na
podporu excelence GA ČR neplánuje.
Vědecká rada se zabývala podnětem upozorňujícím na neudělení matematických
projektů na podporu excelence v základním výzkumu.
J. Málek informoval vědeckou radu o probíhajícím procesu nominací do oborových
verifikačních a hodnoticích panelů a expertních panelů pro hodnocení výsledků
výzkumných organizací.
Vědecká rada byla informována o zřízení komise pro problematiku „open access“, do
které byl za GA ČR nominován J. Syka.
Vědecká rada se zabývala problematikou systému posuzování projektů; v diskusi se
shodla, že po několikaletém fungování současného panelového systému by bylo
vhodné vyhodnotit kvalitu funkčnosti celého systému; toto téma zvolila jako jedno ze
stěžejních pro svá budoucí jednání.
Vědecká rada byla informována o organizační struktuře a personálním obsazení
orgánů vznikající Agentury pro zdravotnický výzkum.
Členům vědecké rady GA ČR končí první mandát k 15. 9. 2014; v jarních měsících
RVVI vypíše nominační proces na členy vědecké rady, přičemž jednotlivé instituce
mohou stávající členy rady opětovně nominovat na druhé funkční období.

