INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ KONTROLNÍ RADY GA ČR DNE 13. 12. 2017

Program zasedání:
1. Kontrola zápisu z minulého zasedání KR GA ČR (19. 10. 2017)
2. Informace k aktuální činnosti Kanceláře 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:
Informace předsedkyně GA ČR:
-

na výjezdním zasedání bylo rozhodnuto financovat 548 standardních projektů, 68
juniorských projektů a 13 mezinárodních projektů,

-

o projednávané změně Statutu GA ČR, ve kterém bude obsažena možnost zřizování
mezinárodní rady GA ČR jako odborného poradního orgánu předsednictva zejména pro
oblast mezinárodní spolupráce, a dále pak změna formulace vymezení oborových komisí,

-

o jednání s místopředsedou RVVI, a členem mezinárodní vědecké rady RVVI ohledně
mezinárodní rady GA ČR,

-

o plánované schůzce s mezinárodní vědeckou radou RVVI,
o přípravě zadávací dokumentace standardních projektů pro rok 2019 i o návrhu zadávací
dokumentace pro projekty EXPRO,

-

dne 14. 12. 2017 bude vyhlášena společná česko-rakouská výzva pro mezinárodní projekty na
principu LA,

-

o plánovaném vystoupení v rámci CZ-US Conference on Advanced Nanotechnology and
Chemistry, která se bude konat ve dnech 17. - 18. 1. 2018 v Americkém centru v Praze.
Hlavním cílem jednání je iniciace diskuze o možné bilaterární spolupráci s National
Science Foundation (NSF).

K bodu 3:
-

ST KR/17_13 Vyjádření ke slovnímu hodnocení projektu 16-19999J
Závazné stanovisko KR: Nebyla porušena pravidla GA ČR.
1

-

ST KR/17_14 Odvolání proti krajně nekorektnímu komentáři k projektu P410/12/2390
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:
-

Předsedkyně kontrolní rady informovala o projednání Zprávy kontrolní rady GA ČR
za říjen 2016 až září 2017 ve Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
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