INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ KONTROLNÍ RADY A PŘEDSEDNICTVA GA ČR DNE 17. 4. 2018

Informace předsedkyně:
-

V rámci veřejných soutěží vyhlášených v roce 2018 obdržela GA ČR celkem 2 325 návrhů
projektů, z toho: 1975 standardních projektových návrhů 72 mezinárodních projektových
návrhů a 278 juniorských projektových návrhů.

-

Do soutěže nebylo přijato 20 návrhů projektů.

-

O proběhlém jednání Central Europe Iniciative, které se uskutečnilo v Praze ve dnech 4.
a 5. 4. 2018. Jednání se zúčastnili zástupci agentur podporujících výzkum z Rakouska,
Slovinska, Polska, Švýcarska, Slovenska a Maďarska.

-

Informace o pracích na Memorandum of Understanding s ruskou nadací Russian
Foundation for Basic Research.

-

O výběru projektů na Cenu předsedkyně GA ČR.

-

O spolupráci s TA ČR, u projektů, které budou hodnoceny jako excelentní, budou řešitelé
dotázáni, zda mají zájem pokračovat v práci v rámci programů TA ČR.

-

O spolupráci s PR agenturou.

-

Dne 15. 5 2018 bude vyhlášena veřejná soutěž na podporu grantových projektů
excelence v základním výzkumu EXPRO.

V dalším jednání byly diskutovány další poznatky z jednání poradních orgánů GA ČR:
-

Diskuse se týkala doby řešení projektů a odloženého hodnocení. Byl přednesen návrh, aby
projekty byly vypisovány v max. délce 4 let, s tím že v posledním roce řešení by již nebylo
možné čerpat dotaci. Dále byl přednesen návrh hodnocení projektů podle vzoru EXPRO,
tj. odborné hodnocení projektu by bylo prováděno po 2. roce řešení a následně rok po
skončení řešení (max. 3letého) projektu. Realizace obou návrhů by vyžadovala obměnu
vládou schvalovaného materiálu skupiny grantových projektů. Předsednictvo
odsouhlasilo provedení analýzy vývoje počtu závěrečných zpráv s odloženým
hodnocením v rámci jednotlivých OK.

-

Další diskuse směřovala k podpoře větší informovanosti o výsledcích hodnocení
interdisciplinárních projektů a tím i větší provázanosti mezi jednotlivými OK.

Dále se diskutovalo o vícenásobných dedikacích k projektům. Předsednictvo se touto
problematikou bude dále zabývat.
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