INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ KONTROLNÍ RADY GA ČR DNE 25. 11. 2014

Program zasedání:
1. Kontrola zápisu z minulého zasedání KR GA ČR (14. 10. 2014)
2. Informace o aktuální činnosti GA ČR
3. Stav řešení stížností a podnětů v podmínkách GA ČR
4. Kontrolní činnost členů KR v jednotlivých panelech, oborových komisí a orgánech GA ČR od
poslední porady
5. Různé
K bodu 1:
K zápisu z minulého jednání nebyly připomínky. Zápis byl jednomyslně schválen.
K bodu 2:
-

Předseda GA ČR informoval o snaze předsednictva zvýšit míru komunikace s médii
i vědeckou obcí.

-

Předseda GA ČR dále informoval o chystaných změnách v zadávací dokumentaci na rok
2016 (zmírnění zákazu výpočetní techniky, změny v osobních nákladech).

-

Předseda GA ČR informoval o projektech hodnocených Cn; přičemž v roce 2015
proběhne pouze pilotní provoz tohoto způsobu hodnocení.

-

Předseda GA ČR dále informoval o změnách v pravidlech pro udílení juniorských grantů,
přičemž materiál se změnami je zaslán do vlády a nyní probíhá meziresortní řízení.

-

Předseda GA ČR informoval o tom, že termín na zaslání nominačních listů pro členy
panelu je 5. 12. 2014.

-

Předseda GA ČR dále informoval o tom, že finanční audit bude probíhat v příštím roce
při podávání návrhů projektů.

-

Předseda GA ČR informoval o výjezdním zasedání předsednictva, které proběhne ve
dnech 1.–2. 12. 2014 za účasti předsedů oborových komisí, předsedy a místopředsedy
kontrolní rady a dalších hostů.

K bodu 3:
Od minulého zasedání KR nebyla podaná žádná stížnost nebo podání
K bodu 4:
Každý ze členů kontrolní rady GA ČR se vyjádřil k jednotlivým zasedáním panelů a oborových
komisí, kterých se zúčastnil.
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Byla zmíněna důležitost kvalitních oponentů, střety zájmů, nákupy výpočetní techniky, krácení
financí, výstupy projektů a mnoho dalšího.
K bodu 5:
-

Předseda KR informoval o jednání ve Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež
a tělovýchovu ohledně zprávy kontrolní rady.

-

Předseda KR dále informoval, že zpráva byla vzata na vědomí, stejně jako žádost
o zvolení nových členů kontrolní rady.
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