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V E Ř E J N Á   S O U T Ě Ž
ve výzkumu,  experimentálním vývoji a inovacích k podpoře z Programu aplikovaného výzkumu  a vývoje  národní a kulturní identity NAKI na rok 2011


Ministerstvo kultury
v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního   vývoje  a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů vypisuje veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích k Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity, schváleného usnesením vlády České republiky ze dne 13. července 2009 č. 880.   


Platné znění programu schváleného vládou a posouzeného Evropskou komisí

1     Identifikační údaje

Název programu: „Program aplikovaného výzkumu a vývoje  národní a kulturní identity“ (zkráceně – „NAKI“), dále jen „Program“.
Program realizovaný veřejnou soutěží ve výzkumu a vývoji  je zpracován v souladu s platnou právní úpravou ČR, zejména dle zákona č.130/2002 Sb., o podpoře výzkumu,  a vývoje, ve znění pozdějších předpisů, dále podle Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009 – 2015 zahrnující i priority aplikovaného výzkumu a vývoje (dříve Dlouhodobé základní směry výzkumu) schválené usnesením vlády ze dne 8. června  2008 č. 729. a navazující na usnesením vlády ČR ze dne 26. března 2008 č. 287 schválenou Reformu systému výzkumu, vývoje a inovací v České republice (dále jen „Reforma“). Obsahově Program vychází zejména z Meziresortní koncepce aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity do roku 2015 (dále jen „Koncepce“), schválené usnesením vlády ČR č. 1525 ze dne  1. prosince 2008.
Navrhovaný Program respektuje Rámec Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací zveřejněný v Ústředním věstníku Evropské unie č. 2006/C 323/01 (dále jen „Rámec Společenství“) a manuál Frascati.

Identifikační kód Programu

Identifikační kód Programu dle Informačního systému výzkumu a vývoje (IS VaV)
DF

1.2	Doba trvání a termín vyhlášení Programu
Doba trvání Programu je stanovena od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2017.  Tato doba odpovídá   platnosti Koncepce  schválené usnesením vlády ČR č. 1525 ze dne 1. prosince 2008 a je prodloužena o 2 roky, a to z důvodu snížení předpokládaných výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj  v prvních dvou letech trvání Programu tak, aby za celou dobu trvání Programu bylo možné naplnit stanovené  cíle Programu.  
Program bude vyhlášen formou veřejné soutěže ve  výzkumu a vývoji v roce 2010 po ukončení všech zákonem předepsaných kroků. Předpokládá se realizace nejméně 2 výzev (první  výzva v r. 2010, druhá výzva v r. 2012) na projekty zahajované v letech 2011 a 2013. Výzvy budou realizovány s ohledem na finanční možnosti a potřeby vztahující se k plnění cílů Programu.
Doba trvání projektu se předpokládá minimálně 3 roky, nejdéle 5 let. Projekty realizované v rámci Programu musí být ukončeny nejpozději do 31. 12. 2017. Program není členěn na podprogramy. Bloková výjimka Evropské komise podle nařízení č. 800/2008 pro Program nebude využita.
Poskytovatel veřejné podpory
Poskytovatelem veřejné podpory v rámci Programu je Ministerstvo kultury. 

Kategorizace charakteru výzkumu Dle článku 2.2 Rámce Společenství 
Program podporuje zejména projekty, které mají dle definice článku 2.2 písmene  f), g) Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací charakter aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje. Dílčím řešením aplikovaného výzkumu může být základní výzkum, který  je nezbytný pro získání výsledků aplikovaného výzkumu. Předmětem výzkumu nemohou být utajované informace podle zvláštních právních předpisů (např. zákon č. 148/1998 Sb., zákon č. 412/2005 Sb. apod.). Podmínky budou podrobně popsány v zadávací dokumentaci Programu.

  2 	Poslání a odůvodnění Programu, očekávané přínosy
2.1 	Poslání 

Posláním Programu je podpořit výzkumné a vývojové aktivity v oblasti národní a kulturní identity v souladu s prioritami Koncepce, a tím přispět k tomu, aby veřejné prostředky investované do aplikovaného výzkumu a vývoje v oblasti národní a kulturní identity přinášely konkrétní ekonomický či jiný společenský přínos z jejich realizace. Program má prostřednictvím aplikovaného výzkumu a vývoje přispět k zachování a rozvíjení národní integrity a národních specifik v kontextu evropské a světové kultury ve 21. století.

2.2  	Odůvodnění 
Jedná se o první program výzkumu a vývoje národní a kulturní identity realizovaný formou veřejné soutěže a vytvořený v návaznosti na Koncepci. Program podporuje realizaci Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009 až 2015 včetně priorit aplikovaného výzkumu a vývoje, které jsou její součástí a realizaci střednědobých koncepčních dokumentů Ministerstva kultury. Program reflektuje skutečnost, že výzkum národní a kulturní identity má interdisciplinární charakter a opírá se o propojení společenských, humanitních, technických a přírodních věd, technologií, kultury a kulturního dědictví, proto je koncipován jako „průřezový“ a dotýká se tedy otázek národní a kulturní identity, které jsou v kompetenci i dalších ministerstev a dalších orgánů veřejné správy.
Program je systematicky orientován na uchování hodnot kulturního dědictví pro další generace, zpřístupnění kulturního dědictví široké obci zájemců a uživatelů, posílení a integraci sociálně ekonomického uplatnění kulturního dědictví ve společnosti, využití výsledků výzkumu ve vzdělávání, založeném na poznání národní identity a kultury, využívání výsledků výzkumu pro prezentaci regionů a posílení programů pro všechny formy cestovního ruchu a turistiky, na výzkum nástrojů a jejich ověření pro široký okruh výzkumných a vývojových témat v oblasti národní a kulturní identity a na systematické a efektivní využívání prostředků technologií pro rozvoj národní kultury a kulturní identity obyvatelstva.
Příjemci podpory z Programu mohou být výzkumné organizace. Program nebude vypsán pro podniky jako další  účastníky projektu nebo samostatné příjemce.  
Spolupráci veřejného a soukromého sektoru lze v rámci navrhovaného Programu uskutečňovat na základě toho, že mezi příjemci podpory (výzkumnými organizacemi) jsou i soukromé subjekty, a spolupráce mezi příjemci podpory a podniky se předpokládá v oblasti činností nevýzkumné povahy. 
Uživateli výsledků Programu budou organizační složky státu nebo územních samosprávných celků, právnické nebo fyzické osoby, které budou výsledky využívat v souladu s podmínkami Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací pro výzkumné organizace. 

Současný stav řešení problematiky aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity v ČR

Pro potřeby tohoto Programu se výzkumem a vývojem národní a kulturní identity rozumí výzkum a vývoj ve všech oblastech, s nimiž lze identifikovat historický, kulturní a společenský vývoj historického území českého státu, včetně všech oblastí kulturního dědictví.

Ve výzkumu národní a kulturní identity (především z obecného pohledu humanitních a společenských věd) v České republice dosud dominuje základní výzkum ve smyslu teoretické nebo experimentální práce, prováděné zásadně za účelem získání nových vědomostí o základních principech jevů nebo pozorovatelných skutečností, jejíž výsledky nejsou primárně zaměřeny na uplatnění nebo využití v praxi. Naproti tomu předkládaný Program je zacílen na aplikovaný výzkum a vývoj ve smyslu teoretické a experimentální práce zaměřené na získání nových poznatků a dovedností využitelných pro vývoj nových nebo značně zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb. 

Aplikovaný výzkum a vývoj národní a kulturní identity poskytuje praktické využití poznatků a dovedností při utváření kulturní orientace člověka ve smyslu přijetí, vytváření a uchovávání kulturních hodnot a kulturních způsobů soužití. Jedním z obecných cílů Programu je získávat výsledky poskytující poznatky a důrazně prosazovat začlenění poznatků o kulturním dědictví a jeho ochraně do edukace ve všech stupních vzdělávacího procesu.

Po vstupu České republiky do EU vyvstává úkol zachovat národní identitu v kontextu Evropy a zároveň potřeba začlenit národní kulturu do dalšího rozvoje a budování moderní identity evropské. Oba tyto aspekty výzkumu národní a kulturní identity jsou pro Program podstatné. 

Podpora excelence ve výzkumu národní a kulturní identity, její zvýhodnění a využití jejích výsledků pro inovace by měla být rámcově zajištěna návazností priorit aplikovaného výzkumu národní a kulturní identity na priority VaV v ČR, tzv. Dlouhodobé základní směry výzkumu (DZSV), jejichž příprava a aktualizace je v gesci Rady pro výzkum a vývoj (RVV). Podle reformy se tyto priority stanou součástí Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací. Cíle vyhlašovaného Programu jsou v souladu s částmi návrhu DZSV „Priority rozvoje české společnosti“ a jejich vzájemné vazby jsou popsány v Koncepci.

Ministerstvo kultury v současné době realizuje účelovou podporu výzkumu a vývoje v rámci čtyř resortních výzkumných programů na léta 2006-2011 ve znění schváleném usnesením vlády č. 312/2005. Analýza dosavadního systému poskytování institucionální a účelové podpory výzkumu v oblasti kulturního dědictví je součástí Koncepce a vyplývá z ní potřeba větší koncentrace výzkumných programů, zaměření výzkumu přednostně na aplikovaný výzkum a vývoj a rozšíření tematických okruhů na širší oblast národní a kulturní identity. Tyto skutečnosti jsou též zohledněny v navrhovaném Programu. 

Východiska pro přípravu Programu byla vytvořena přijetím Reformy, zejména určením Ministerstva kultury gestorem průřezového Programu výzkumu národní a kulturní identity a soustředěním odpovídajících finančních prostředků státní podpory výzkumu a vývoje do kapitoly Ministerstva kultury. V návaznosti na tato opatření byla vytvořena Koncepce, která vytváří věcný a organizační rámec aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity v ČR.  

Současný stav řešení problematiky výzkumu národní a kulturní identity v EU

Evropská unie ve svých principech uznává právo každého členského státu na vytváření vlastní politiky péče o národní identitu a kulturu. Nicméně se snaží podpořit i posilování evropské identity a zejména zachování bohatosti a rozmanitosti evropské kultury a kulturního dědictví jako základních atributů vysoké kvality života Evropanů a zároveň přitažlivosti Evropy pro návštěvníky. Přestože jsou výše zmíněné hodnoty silně využívány cestovním ruchem a přinášejí nejvyšší příspěvky do tvorby národního důchodu řady zemí EU, nestal se výzkum související s kulturním dědictvím samostatnou prioritou posledních tří rámcových programů výzkumu a vývoje Evropské komise.

Rozsáhlá analýza stavu řešení problematiky výzkumu národní a kulturní identity v EU je obsažena v přílohách ke Koncepci („Aplikovaný společenskovědní výzkum“ (rešerše), „Dodatek k analýze stavu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity v zahraničí“ a „Mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích v oblasti národní a kulturní identity – projekty řešené v 6. RP EU“). 

2.2.3  	Vazba Programu na 7. rámcový program 7. rámcový Program je založen aktem Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES  ze dne 18. prosince 2006 o sedmém rámcovém Programu Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013)
 (7. RP)

V 7. RP je výzkum kulturního dědictví podporován v tématu „Životní prostředí“, podtématu „Ochrana, konzervace a zhodnocování kulturního dědictví včetně podmínek existence člověka“. Jsou definovány čtyři oblasti výzkumu, ve kterých jsou vyhlašovány výzvy k řešení cílených projektů. Cíle jednotlivých skupin projektů se každý rok mění a jsou určovány ve spolupráci s experty Výboru pro světové kulturní dědictví UNESCO a Zájmovou skupinou pro kulturní dědictví (FACH) Evropské stavební technologické platformy (ECTP), kde působí i Česká stavební technologická platforma. Výzkum je podporován v následujících oblastech:

	Zhodnocování a péče o kulturní dědictví, (zahrnuje především diagnostiku, monitorování, vlivy klimatu a přírodních katastrof).

Sdružování, transfer znalostí a optimalizace výsledků výzkumu kulturního dědictví, (obsahuje zejména úlohy v oblasti vývoje nových materiálů, technologií a přístrojů, dále pak projekty podpory šíření výsledků).
Environmentální technologie pro archeologii a krajinu, (se zaměřením na záchranu a ochranu archeologických nalezišť a ochranu krajiny).
Podpora integrace kulturního dědictví v městském i venkovském prostředí.

Vyhlašovaná témata pokrývají movité i nemovité kulturní památky s maximální snahou o vzájemnou integraci a zachování kontextu. Podporované projekty mohou mít prvky základního a aplikovaného výzkumu i vývoje.

V ostatních prioritách 7. RP jsou jednotlivě vyhlašovány výzvy s tématy z oblasti kultury a evropské identity, např. v prioritě „Nanovědy, nanotechnologie, nové materiály a nové výrobní technologie“ nebo v prioritě „Informační technologie“.

Navrhovaný Program má přispět k naplnění některých z cílů 7. RP, avšak jeho zaměření systematičtěji pokrývá oblast aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity, přičemž oblasti tematicky shodné s oblastmi 7. RP jsou rozlišeny na prováděcí úrovni, čímž národní program nezasahuje do konkrétních projektů řešených v 7. RP. Program doplňuje témata 7. RP širším pokrytím potřeb aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity a vytváří prostředí podporující cíle 7. RP. 

2.3 	Očekávané přínosy 

Výzkum v rámci Programu je založen na propojení společenských, humanitních a přírodních věd, technologií, kultury a kulturního dědictví. 
Naplnění cílů Programu má poskytnout především tyto očekávané přínosy: 

	uchování hodnot kulturního dědictví pro další generace,

zpřístupnění kulturního dědictví široké obci zájemců a uživatelů,
posílení a integrace sociálně ekonomického uplatnění kulturního dědictví ve společnosti,
využití výsledků výzkumu ve vzdělávání, založeném na poznání národní identity a kultury,
využívání výsledků výzkumu pro prezentaci regionů a posílení programů pro všechny formy cestovního ruchu a turistiky,
výzkum nástrojů a jejich ověření pro:
	aktivní podíl na rozvíjení národní identity jako jednoho z elementů spoluvytváření evropské identity a kultury,
systematickou dokumentaci a prezentaci způsobu života a kultury menšin v minulosti i současnosti,
dokumentaci a zachování památek kulturního dědictví s minimalizovanými ztrátami,
systematickou záchranu mizejících památek kulturního dědictví,
odbornou podporu záchrany kulturního dědictví v krizových situacích,
podporu neprofesionální tvorby jako jednoho z prostředků aktivního rozvíjení osobnosti,
podporu subjektů, organizací a institucí v oblasti kultury a umění, podporu kulturní identity a sociální soudržnosti lokálních a regionálních společenství,
využití ekonomického potenciálu kulturních památek pro rozvoj české ekonomiky,
systematické uplatňování české kultury a sociokulturního potenciálu české společnosti v globálním prostředí,
systematické a efektivní využívání nových moderních technologií ve společenských a humanitních vědách pro vzdělávání,
systematické a efektivní využívání prostředků a technologií pro rozvoj národní kultury a kulturní identity obyvatelstva.
	zkvalitnění současného systému péče o památky, sbírky, knihovní a archívní fondy s využitím nových metod a technologií průzkumu, dokumentace, konzervování a restaurování,
metodiku odborného zpracování, identifikace, evidence, podmínek uchování a prezentace kulturního dědictví, jejichž cílem je záchrana kulturního dědictví,
tvorbu nástrojů ke zkvalitnění péče o kulturní dědictví, včetně tvorby edukativních programů a kurzů,
formulování získaných poznatků do podkladů pro rozhodování státní správy, regionálních a místních samospráv,
vytvoření odpovídajícího vědomostního a informačního potenciálu a na jeho aplikaci do praxe s cílem povznést celkovou úroveň a vnímání kvality urbanizovaného prostředí a zhodnocení potenciálu kulturní krajiny,
aplikaci výsledků do oblasti vzdělávání.

3	Cíle Programu
3.1	Hlavní cíl

Hlavním cílem navrhovaného Programu je přispět k tomu, aby veřejné prostředky investované do aplikovaného výzkumu a vývoje v oblasti národní a kulturní identity přinášely konkrétní ekonomický či jiný společenský přínos z jejich realizace.
Hlavní cíl Programu je naplňován prostřednictvím výsledkově orientovaných dílčích cílů ve vazbě na hlavní tematické priority, jim podřazené tematické priority a vymezení aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity v Koncepci. 
Hlavní cíl Programu bude naplňován prostřednictvím jednotlivých projektů, které v různé míře přispívají k naplnění dílčích cílů Programu, uvedených v části 3.2.
Program se považuje za splněný, bude-li splněno alespoň 12 cílů tematických priorit, které v různé míře přispívají k naplnění hlavních tematických priorit a cíle Programu jako celku.

3.2  	Dílčí cíle 

Hlavní tematická priorita 1:		Kulturní dědictví a národní identita

Tematická priorita 1.1			Nemovité kulturní dědictví

Cíl: vytvořit výsledky využitelné pro ochranu, identifikaci, prezentaci a edukaci v oblasti nemovitého kulturního dědictví, včetně historických sídel, kulturní krajiny a archeologických památek. Důraz je kladen na nejohroženější skupiny nemovitého kulturního dědictví, na památky regionálního významu a na nejohroženější typologické skupiny památek, zejm. industriální dědictví, díla moderní architektury, drobné památky v krajině, nevyužívané církevní památky, lidovou architekturu a archeologické lokality. 

Předpokládané výsledky Nadále v textu je pro označení druhů výsledků použita klasifikace z platné Metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2008, příloha č. 2 – Definice druhů výsledků, platné od roku 2009. : zejména specifické postupy využitelné pro oblast péče o nemovité kulturní dědictví: N – certifikované metodiky (postupy obnovy, údržby, konzervace), L – specializované mapy s odborným obsahem (včetně stavebně historických průzkumů), R – software a Z – poloprovoz (např. naplnění, kompletace a ověření funkčnosti geografického informačního systému).

Zaměření:
vytváření metodik, podkladů, pracovních postupů s využitím moderních technologií a materiálů v procesu zkvalitnění péče o nemovité kulturní dědictví (záchrana, konzervace, rekonstrukce),
výzkum a vývoj metodik identifikace, dokumentace, digitalizace a evidence nemovitého kulturního dědictví s využitím nových technologií, které posílí integraci ekonomického uplatnění kulturního dědictví ve společnosti a zvýší aktivní podíl na rozvoji národní identity jako součásti evropského kulturního prostředí,
tvorba metodik v oblasti zachování, využití, rekonverze a reanimace architektonického dědictví s důrazem na nejohroženější specifické typologické skupiny památek s cílem vytvořit podmínky pro systematickou záchranu mizejících památek (industriální dědictví, díla moderní architektury, drobné památky v krajině, archeologické lokality, nevyužívané církevní památky, lidová architektura),
tvorba metodik pro péči o historické a urbanistické struktury a jejich integraci do územního plánování a rozvojových aktivit společnosti, včetně zhodnocení významu nezastavěných a zastavěných území,
začlenění problematiky nemovitého kulturního dědictví do vzdělávacích procesů na všech úrovních, tvorba metodik pro výukové programy na datových nosičích a široká prezentace a zpřístupnění hodnot kulturního dědictví  v kontextu národní identity prostřednictvím výstav a dalších forem prezentace výsledků, specializovaných map, komentovaných klasifikovaných a interpretovaných databází a www portálů s akcentem na jejich využití pro rozvoj  regionů a cestovního ruchu i s přihlédnutím k aplikaci v prostředí Internetu,
výzkum a vývoj metodik a nástrojů archeologie se zaměřením na původ a vývoj sídelních areálů a jejich vztah ke krajině.





Tematická priorita 1.2		Movité kulturní dědictví

Cíl: vytvořit výsledky využitelné pro uchování, ochranu, prezentaci a edukaci v oblasti movitého kulturního dědictví, včetně historických knihovních fondů a dokumentů. Důraz je kladen na respektování významu, rozmanitosti a bohatství dochovaného kulturního dědictví a na vytváření předpokladů pro doplňování a rozšiřování stávajících fondů a jejich zpřístupňování veřejnosti pro rozvoj vzdělanosti,  kreativitu občanů a prosperitu regionů.

Předpokládané výsledky: zejména využití specifických technologií a stanovení postupů pro oblast movitého kulturního dědictví: N – certifikované metodiky (postupy obnovy, údržby, konzervace), R – software (vývoj specializovaných databází), L – specializované mapy s odborným obsahem,  E –   uspořádání výstavy. 

Zaměření:
vytváření metodik, podkladů a pracovních postupů pro využití moderních technologií a materiálů v oblasti ochrany, konzervace a restaurování movitého kulturního dědictví pro jeho uchování a pro zkvalitnění systému péče o památky a sbírkové soubory, včetně knihovních a archivních fondů,
výzkum a vývoj metodik identifikace, dokumentace, digitalizace a evidence movitého kulturního dědictví s využitím nových technologií, které posílí integraci ekonomického uplatnění kulturního dědictví ve společnosti a zvýší aktivní podíl na rozvoji národní identity jako součásti evropského kulturního prostředí,
výzkum a tvorba metodik v oblasti ochrany nejohroženějších typologických skupin movitých kulturních památek a  ostatních součástí movitého kulturního dědictví s cílem vytvořit podmínky pro jejich systematickou záchranu a využití (typu ucelených sbírkových souborů zámeckých a klášterních fondů, funerálních památek, církevního mobiliáře, archeologických nálezů aj.),
začlenění problematiky movitého kulturního dědictví do vzdělávacích procesů na všech úrovních, tvorba metodik pro výukové programy na datových nosičích a široká prezentace a zpřístupnění hodnot movitého kulturního dědictví, které bylo předmětem aplikovaného výzkumu prostřednictvím výstav a dalších forem prezentace výsledků, specializovaných map a komentovaných klasifikovaných a interpretovaných databází a www portálů s akcentem na jejich využití pro rozvoj regionů a cestovního ruchu, 
tvorba metodik a aplikace moderních způsobů ukládání, uchovávání a manipulace s movitým kulturním dědictvím. 

Tematická priorita 1.3		Nehmotné kulturní dědictví

Cíl: vytvořit výsledky využitelné pro uchování, ochranu, edukaci a prezentaci jednotlivých druhů nehmotného kulturního dědictví, např. lidové kultury a tradice, jazyka, hudby, divadla, filmu atd., včetně neprofesionálního umění. Důraz je kladen na respektování významu, rozmanitosti a bohatství dochovaného nehmotného kulturního dědictví, na vytváření předpokladů pro doplňování a rozšiřování stávajících fondů a jejich zpřístupňování veřejnosti.

Předpokládané výsledky: zejména N – certifikované metodiky, L – specializované mapy s odborným obsahem, R – software, E – uspořádání výstavy.  

Zaměření:
aplikovaný výzkum v oblasti nehmotného kulturního dědictví zejména v oblasti lidové kultury a tradice, jazyka, hudby, divadla, filmu atd., včetně neprofesionálního umění,
vytváření metodik a aplikace moderních technologií ve specifické oblasti uchování, dokumentace, digitalizace a evidence nehmotného kulturního dědictví,
prezentace nehmotného kulturního dědictví prostřednictvím výstav, specializovaných map, včetně komentovaných, klasifikovaných a interpretovaných databází a www portálů, aplikace nejmodernějších poznatků ze sféry záchrany a uchování datových nosičů,
začlenění problematiky nehmotného kulturního dědictví do vzdělávacích procesů, včetně vzdělávání odborných pracovníků a pracovníků státní správy a samosprávy v rámci celoživotního vzdělávání.

Tematická priorita 1.4		Území s kulturně historickými hodnotami

Cíl: vytvořit výsledky využitelné pro ochranu, prezentaci a edukaci v oblasti historických sídel, zahradního umění, krajinářské architektury a kulturní krajiny obecně včetně jejího archeologického potenciálu. Jejich základem bude analýza kompozičních principů v nejvýznamnějších komponovaných krajinách a návrh jejich ochrany regulací využívání území. 

Předpokládané výsledky: zejména specifické postupy: N – certifikované metodiky a postupy pro řízení a rozvoj historických sídel, pro aktualizaci náplně a funkcí krajinných celků a objektů zahradní architektury, pro sběr, archivaci a analýzu dat o udržitelnosti vegetačních prvků jako základních kompozičních prvků krajiny, pro hodnocení krajinného rázu a historicko-archeologické kategorizace krajiny s důrazem na kulturní hodnoty území, dále pak L – specializované mapy s odborným obsahem.

Zaměření:
identifikace potenciálu exploatace kulturní krajiny, včetně jeho interakcí s harmonickým rozvojem sídel a využitím pro cestovní ruch, 
vývoj metodik a nástrojů pro optimální využívání kulturní krajiny a pro péči o dlouhodobě udržitelné zachování jejích kulturně historických hodnot,
vývoj metodik a nástrojů pro specifikaci rozvojových strategií a režimu péče o historické zahrady a významné objekty krajinářské architektury s ohledem na ochranné režimy území a regionální specifika
výzkum a vývoj metodik a nástrojů hodnocení a řízení rozvoje historických sídel a dopadů moderní architektury na kvalitu jejich kulturně historických hodnot,
výzkum a vývoj metodik a nástrojů archeologie se zaměřením na proměny a exploataci kulturní krajiny,
výzkum fenomenologických aspektů krajinného uměleckého díla a vytvoření metodik pro zachování odkazu českého zahradního umění a krajinářské architektury v rozvojových strategiích nezastavitelných území,
prezentace hodnot historického urbanismu, kulturní krajiny a drobné krajinné architektury regionálního významu, jejich začlenění do vzdělávacích procesů,
vývoj metodik historicko-archeologické kategorizace území s ohledem na její archeologický potenciál a odpovědné hospodaření archeologickým dědictvím.


Hlavní tematická priorita 2:	Historie a multikulturní společnost

Tematická priorita 2.1		Vztah společnosti k historické paměti národa

Cíl: zachování a využití poznatků v oblasti historické a kulturní kontinuity či diskontinuity vývoje historického území českého (československého) státu, prezentace výsledků a jejich zpřístupňování veřejnosti. 

Předpokládané výsledky: R – software (vývoj specializovaných databází), L – specializované  mapy s odborným obsahem, N – certifikované metodiky  edukačních procesů,  E – uspořádání výstavy.


Zaměření:
komparativní výzkum historické a sociálně kulturní kontinuity (diskontinuity) a její reflexe na historickém území českého (československého) státu a v širším evropském prostoru,
vytváření metod dokumentace a prezentace paměťové kultury národa,
vytváření nástrojů pro podporu udržování a rozvoje historického a kulturního vědomí národní identity.

Tematická priorita 2.2		Sociálně-kulturní aspekty národní identity

Cíl: zachování a využití poznatků v oblasti současného stavu, vývoje a regionálních specifik národního jazyka, dopadu nových informačních a mediálních technologií na společnost, dále pak v oblasti demografického vývoje v ČR a jeho sociálních, ekonomických, politických a kulturních důsledků, včetně aspektů souvisejících s procesem evropské integrace a etickými riziky.

Předpokládané výsledky: zejména N – certifikované metodiky zahrnující postupy pro eliminaci rizik ve sledovaných oblastech, R – software (např. vývoj specializovaných databází) a L – specializované mapy s odborným obsahem.


Zaměření:		
aplikovaný výzkum českého jazyka,
výzkum demografického vývoje v ČR a jeho sociálních, ekonomických, politických a kulturních důsledků (včetně komparace ve středoevropském prostoru),
výzkum kulturních, ekonomických, sociálních a politických specifik regionů a formování regionálních a lokálních identit,
	výzkum sociálních, kulturních a uměleckých aspektů a důsledků vývoje procesu evropské integrace,

výzkum potenciálních „etnických rizik“ současné společnosti.
		
Tematická priorita 2.3	Kultura a kulturní tradice národností a menšin žijících na našem území

Cíl: zachování a využití poznatků v oblasti historického a současného vývoje a kulturních specifik národností a menšin na historickém území českého (československého) státu. Důraz bude položen na regionální specifika jednotlivých oblastí, zejm. příhraničních.

Předpokládané výsledky: zejména N – certifikované metodiky zahrnující postupy pro eliminaci rizik ve sledovaných oblastech, R – software (např. vývoj specializovaných databází) a L – specializované mapy s odborným obsahem,  E – uspořádání výstavy.

Zaměření:		
výzkum historického vývoje a kultury menšin na historickém území a za hranicemi českého (československého) státu a jejich souvislostí v evropském kontextu,
vytváření nástrojů pro identifikaci krizových jevů souvisejících se sociálními a kulturními specifiky menšin,
výzkum menšin a jejich vztahu k majoritní společnosti v současnosti,
vytváření nástrojů pro začlenění problematiky národností a menšin do vzdělávacího procesu, včetně vzdělávání pracovníků státní správy a samosprávy v rámci celoživotního vzdělávání.
		
Tematická priorita 2.4	Vzdělanost a vzdělávání jako součást kulturní identity národa

Cíl: zachování a využití poznatků v oblasti vzdělanosti a vzdělávání jako součásti kulturní identity národa.

Předpokládané výsledky: zejména N – certifikované metodiky.

Zaměření:
výzkum národní identity jako součásti primárního a terciárního vzdělávání s důrazem na moderní vzdělávací formy, propojení počátečního a dalšího vzdělávání s důrazem na multikulturní aspekty,
	výzkum národní identity jako součásti celoživotního vzdělávání.

Hlavní tematická priorita 3:	Technologie, postupy a materiály 

Tematická priorita 3.1	Moderní dokumentační, evidenční a prezentační technologie

Cíl: zejména vývoj a dosažení plné funkčnosti nového počítačově asistovaného systému evidence památek hmotného kulturního dědictví a dokumentů nehmotného kulturního dědictví a jeho ověření naplněním dokumentací všech národních kulturních památek a jednotlivých památek světového kulturního dědictví ČR. Dalším cílem priority pro časový horizont roku 2015 je vytvoření specializovaných map s odborným obsahem, podporovaných komplexními geografickými informačními systémy (GIS), tematicky zaměřených na chráněná území, zejména na všechna území, chráněná jako památky světového kulturního dědictví a na významná území s kulturně historickými hodnotami ohroženými přírodními či průmyslovými a zemědělskými riziky.

Předpokládané výsledky: Z – poloprovoz počítačově asistovaného systému evidence památek hmotného kulturního dědictví a dokumentů nehmotného kulturního dědictví, ověřený např. naplněním dokumentací všech národních kulturních památek a jednotlivých památek světového kulturního dědictví ČR, L – specializované mapy s odborným obsahem, R – software.

Zaměření:
vývoj a aplikace počítačově asistovaných metod dokumentace a evidence památek,
vývoj specializovaných map s obsahem identifikovaným s historickým, kulturním a společenským vývojem historického území českého státu, včetně všech oblastí kulturního dědictví,
vývoj moderních prezentačních technologií.

Tematická priorita 3.2	Technologie a systémy pro zvýšení ochrany hmotného kulturního dědictví

Cíl: dosažení takového zvýšení znalostí přímých závislostí mezi poruchou či poškozením památky a okolními vlivy, které povedou k návrhu úpravy místních podmínek nebo jinému návrhu opatření ke zmírnění negativních důsledků zhoršeného prostředí, např. k úpravě návštěvnického provozu, technickému opatření apod. Vývoj nástrojů, vedoucí k prokazatelnému snížení výskytu ztrát a škod na kulturním dědictví, způsobených nepříznivými vlivy prostředí v exteriéru i interiéru památek, vandalismem, krádežemi, nevhodnou manipulací při přesunech, nevhodným návštěvnickým provozem nebo výjimečnými událostmi.

Předpokládané výsledky: P – patent, Z – poloprovoz, ověřená technologie, památkový postup, např. úpravy prostředí – expoziční skříň, alternativní vytápění, zastínění nebo technologie včasné výstrahy atd., integrovaný systém ochrany, systém evidence a řízení návštěvnického režimu, monitorovací a vyhodnocovací systém apod. G – funkční vzorek, R – software.

Zaměření:
zařízení, přístroje a systémy mapování prostředí a stavu hmotných památek,
zařízení a systémy pro dálkový a jiný nedestruktivní průzkum památek a dohled nad objekty kulturního dědictví,
vývoj a ověření systému zvýšené ochrany sbírek.

Tematická priorita 3.3	Materiály a technologie pro záchranu a zachování kulturního dědictví

Cíl: zvýšení účinnosti, ekonomické výkonnosti, šetrnosti, obnovitelnosti a kvality procesů památkové preventivní, restaurátorské i konzervační činnosti využitím inovací, založených na nových poznatcích o materiálech, na nanotechnologiích a aplikaci inteligentních materiálů, jakož i na znovu-zavádění vědecky ověřených úspěšných historických materiálů a postupů. Vytvoření materiálně technologické základny komplexních památkových postupů pro renesanci vybraných historických řemesel (vč. vědeckých referencí), vhodných pro malé a střední podnikání, zejména při využití regionálních zdrojů surovin a tradic.

Předpokládané výsledky: P – patent, Z – poloprovoz, ověřená technologie, památkový postup, G – funkční vzorek, F – výsledky s právní ochranou (užitné vzory), L – specializované mapy s odborným obsahem (např. lokálních ložisek historických surovin pro kompatibilní opravy a restaurování), N – certifikované metodiky pro konsolidaci, restaurování i preventivní památkovou péči, R – software.

Zaměření:
vývoj nových materiálů a technologií pro restaurování, konzervaci a údržbu památek,
zhodnocení tradičních materiálů a technologií pro znovu zavedení do praxe,
	optimalizace procesu restaurování, konzervace a oprav hmotného kulturního dědictví,
vývoj a aplikace nových materiálů a technologií pro preventivní památkovou péči,
	regionální zdroje historických materiálů.

Tematická priorita 3.4	Diagnostika poškozování a životnost objektů kulturního dědictví

Cíl: vytvoření veřejně přístupné vědecké reference a metodiky zjištění skutečně dosahované životnosti hmotného kulturního dědictví v kontextu historických restaurátorských a konzervačních zásahů a jejich nákladovosti pro plánování optimálních programů intervencí na památkových objektech. Vyvinuté diagnostické nedestruktivní metody a techniky umožní prokazatelné úspory typických nákladů na technické průzkumy zděných a dřevěných konstrukcí v úrovni roku 2015.

Předpokládané výsledky: P – patent, Z – památkový postup, G – funkční vzorek, F – výsledky s právní ochranou (užitné vzory), L – specializované mapy s odborným obsahem (např. poškozování historických materiálů v souvislosti s kvalitou prostředí), N – certifikované metodiky zahrnující postupy, preventivní opatření a následné činnosti na kulturním dědictví v rizikových oblastech, R – software.


Zaměření:
vývoj nových přístrojů a nedestruktivních i šetrných destruktivních metod diagnostiky historických materiálů a objektů a jejich poruch,
vývoj a ověření postupů hodnocení bezpečnosti, trvanlivosti a ekonomických aspektů současných i historických materiálů a technologií pro památkovou péči,
vývoj a ověření nástrojů pro sběr, archivaci, analýzu a prevenci poruch historických materiálů a konstrukcí,
vývoj odborných postupů záchrany kulturního dědictví ohroženého záměrnými či nezáměrnými hrozbami.

Tematická priorita 3.5	Vývoj nových technologií pro inventarizaci, digitalizaci fondů knihoven, archivů a muzeí, tvorbu databází a jejich zpřístupnění

Cíl: Ochránit, zpřístupnit a využít kulturní dědictví v knihovnách, archivech a muzeích.

Předpokládané výsledky: R – software (např. technologie ochrany, zpřístupnění a využití kulturního dědictví v knihovnách, archivech a muzeích), Z – památkový postup (včetně nových metodik a technologií na ochranu, restaurování a konzervaci nosičů digitálních informací, zahrnujících i dokumenty nehmotného kulturního dědictví), N – certifikovaná metodika.

Zaměření:
vývoj nových metodik a technologií pro identifikaci a inventarizaci sbírkových předmětů a dokumentů,
	vývoj nových metodik a technologií na ochranu, restaurování a konzervaci nosičů digitálních informací,
	výzkum a vývoj nástrojů pro archivaci digitálních dat a zvýšení jejich dostupnosti včetně budování velkokapacitních úložišť dat pro oblast kulturního dědictví,
	vývoj a aplikace programů pro propojení informačních sítí mezi institucemi v oblasti kulturního dědictví. 

Tematická priorita 3.6	Infrastruktura pro vědeckou a technologickou podporu zachování národní a kulturní identity

Cíl: vyvinout technologie, metodiky a funkční vzorky, směřující k vybudování základů operativní a vysoce kvalitní národní sítě infrastruktury pro vědeckou a technologickou podporu zachování národní identity, schopnou zapojení do mezinárodní spolupráce a tvořící konzultační centra pro rutinní laboratoře a výzkumná pracoviště.

Předpokládané výsledky: Z – poloprovoz, ověřená technologie, památkový postup, G – funkční vzorek, N – certifikované metodiky, obsahující schválené postupy a oborové standardy vyhodnocování a interpretace dat z mapování a speciálních průzkumných metod, včetně standardizace metodiky záchranných aktivit pro zásahy v terénu v případech nouze, kritických situací a nepřemístitelnosti ohroženého kulturního dědictví.

Zaměření:
vývoj a ověření aplikace infrastruktury pro podporu rutinních zařízení pro záchranu a zachování národní a kulturní identity,
výzkum a vývoj oborových standardů vyhodnocování a interpretace dat z mapování a speciálních průzkumných metod.


Hlavní tematická priorita 4:	Prostředí pro rozvoj umění a uchování kulturního dědictví

Tematická priorita 4.1	Prostředí pro rozvoj umění a uchování kulturního dědictví

Cíl: vytvořit výsledky využitelné k efektivnější organizaci a financování kultury a umění s důrazem na regionální kulturní aktivity, vytvořit metodiky relevantní pro činnost orgánů veřejné správy a kulturních institucí v této oblasti, výzkum vlivu globálního prostředí na rozvoj národní kultury a výzkum multiplikačních efektů kulturní a umělecké činnosti. 

Předpokládané výsledky: N – certifikované metodiky.

Zaměření:
výzkum specifických znaků regionálních a lokálních kulturních aktivit, charakteristika vývojových trendů a odhalení rizik dalšího vývoje, včetně výzkumu důsledků postupu orgánů veřejné správy zaměřených na podporu kulturních aktivit a péči o kulturní dědictví,
výzkum a vývoj metodik zmírňování vlivu globálního prostředí na způsob života a stav kultury, zájmové činnosti a neprofesionální umělecké tvorby v regionech s dosud živou kulturní tradicí,
výzkum a vývoj metodik hodnocení společensko-kulturních dopadů současné živé kultury a umění na rozvoj demokratické společnosti a zlepšování přístupu ke kulturním statkům,
výzkum a vývoj nástrojů pro sledování a hodnocení multiplikačních ekonomických efektů kulturní a umělecké činnosti a využívání kulturního dědictví, včetně výzkumu důsledků změn majetkové struktury, právního postavení a typu subjektů působících v oblasti kultury.

4	Kritéria splnění cílů Programu

Dosažení hlavního i dílčích cílů Programu je vyhodnocováno v souladu s aktuální Metodikou hodnocení výsledků výzkumu a vývoje a s přihlédnutím k specifickému výsledku Programu uvedenému dále v této části 4. Pro podporu hodnocení obsahuje Program sestavu zpracovaných indikátorů. 
Indikátory plnění cílů Programu jsou nastaveny tak, aby umožnily zhodnocení poslání a cílů Programu, zejména motivaci resortních i mimoresortních výzkumných organizací k řešení projektů aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity. Nastavení indikátorů respektuje požadavek zajištění a sledování motivačního účinku podpory dle ustanovení čl. 1.3.4 a čl. 6 Rámce Společenství. Program předpokládá  přijetí minimálně  85 projektů předložených výzkumnými organizacemi, což představuje  cca 33% z minimálně  255 přihlášených  projektů.
U každého projektu bude požadována definice cíle nebo cílů projektu v souladu s cíli Programu a způsob jejich naplnění. K naplnění každého z cílů bude stanoven závazný požadavek minimálně jednoho konkrétního výsledku (kritéria projektu), kterého má být dosaženo a který bude směřovat ke splnění některého z dílčích cílů Programu. Úspěšnost projektu bude hodnocena na základě splnění plánovaných výsledků. U Programu se předpokládá, že bude úspěšně dokončeno minimálně 75 % projektů z celkového počtu vybraných projektů.  
Indikátory jsou řazeny do tří kategorií dle své povahy, a to indikátory realizace Programu, indikátory výsledků a finanční indikátory. 

Tabulka č. 1: Přehled indikátorů Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity  2011-2015
Číslo

Indikátor

Počet 
Indikátory realizace Programu
1.
Minimální počet celkem přihlášených projektů
255
.
Minimální počet celkem vybraných projektů
85

Minimální počet  úspěšně ukončených projektů celkem
64

Úspěšně bude dokončeno minimálně 75% projektů


Maximální počet přihlášených projektů od jednoho potenciálního příjemce
50

Maximální počet vybraných projektů od jednoho příjemce
16

Minimální počet úspěšně dokončených projektů od jednoho příjemce
12
Úspěšně bude dokončeno minimálně 75% projektů od jednoho příjemce

Maximální počet resortních výzkumných organizací T.j. výzkumných organizací institucionálně podporovaných Ministerstvem kultury. přihlášených do veřejné soutěže
15

Maximální počet resortních výzkumných organizací úspěšných ve veřejné soutěži
10

Minimální počet resortních výzkumných organizací s úspěšně dokončeným projektem

8
Úspěšně bude řešeno minimálně 75% projektů řešených resortní výzkumnou organizací

Minimální počet mimoresortních uchazečů / výzkumných organizací  přihlášených do veřejné soutěže
50

Minimální počet mimoresortních uchazečů / výzkumných organizací  úspěšných ve veřejné soutěži
35

Minimální počet mimoresortních příjemců / výzkumných organizací s úspěšně dokončeným projektem
27
Úspěšně bude řešeno minimálně 75% projektů řešených mimoresortními příjemci/ výzkumnou organizací
              Hlavní indikátory výsledků Programu Vztahují se k úspěšně ukončeným projektům v souladu s Indikátory realizace programu.

Minimální počet certifikovaných metodik
15

Minimální počet software
5
6
Minimální počet výsledků s právní ochranou - užitných vzorů, průmyslových vzorů
5

Minimální počet patentů
5

Minimální počet poloprovozů, ověřených technologií
15

Minimální počet památkových postupů
12

Minimální počet specializovaných map s odborným obsahem
10

Minimální počet technicky realizovaných výsledků - prototypů, funkčních vzorků
3

Minimální počet uspořádaných výstav 
10
Minimální počet aplikovaných výsledků Programu
80
             Vedlejší indikátory výsledků Programu

Minimální počet odborných knih
10

Minimální počet článků ve sborníku
5

Minimální počet článků v odborném periodiku
40

Finanční indikátory Programu
mil.Kč

Náklady na Program celkem
2 125

Účelové prostředky z rozpočtu MK – poskytovatele
2 125

Ostatní veřejné zdroje
0


Do indikátorů pro sledování realizace Programu jsou začleněny indikátory realizace a výsledků programů spolufinancovaných ze zdrojů strukturálních fondů EU a z národních veřejných zdrojů dle Národního číselníku indikátorů pro programové období 2007 - 2013 Národní  číselník  indikátorů pro  Programové  období  2007 – 2013. Ministerstvo pro místní rozvoj, Praha 2006.. Aplikace indikátorů používaných v programech Společenství pro podporu výzkumu umožní zajistit určitou míru konzistence při sledování výsledků programů podpory vědy a výzkumu z veřejných zdrojů. 
Pro oblast výzkumu a znalostní ekonomiky jsou ve výše uvedených materiálech stanoveny tři hlavní („core“) indikátory, které obligatorně vyjadřují priority Společenství a jsou příslušné pro daný programový dokument, z nichž jeden je využit pro hodnocení Programu.  Je to:
	Počet projektů výzkumu a vývoje (RTD Project);

V rámci Programu je obdobně využit jeden indikátor odpovídající hlavním indikátorům dle Národního číselníku, a to:
	Počet úspěšně dokončených projektů (indikátor č. 3 v tabulce č. 1);


Indikátory výsledků Programu vyjadřují předpokládané výsledky aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity dosažené v rámci Programu podle Metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje schvalované podle zákona č.130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vládou ČR. 

Indikátory výsledků jsou rozděleny na hlavní a vedlejší, u každého projektu bude požadováno uvedení minimálně jednoho hlavního indikátoru výsledků, který bude v souladu s hlavním cílem projektu. Projekt bude hodnocen na základě splnění hlavního a dosažení plánovaného výsledku nebo výsledků. Poskytovatel bude sledovat a dokumentovat uplatnění všech výsledků úspěšně dokončených projektů. Program bude hodnocen jako úspěšný, pokud každý úspěšně realizovaný projekt bude mít alespoň jeden prokazatelně uplatněný výsledek v souladu s Plánem uplatnění výsledků projektu (smlouvy o využití výsledků).

Kromě tzv. standardních výsledků definovaných v „Metodice hodnocení výsledků výzkumu a vývoje“ bude jako specifický výsledek Programu podle hlavních indikátorů uznán též následující výsledek, který zohledňuje specifika aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity:

E  - uspořádání výstavy Pro účely hodnocení projektů a návazně Programu budou hodnoceny pouze ty výsledky druhu E, které vyhovují uvedené definici a které poskytovatel uzná a předloží Radě pro výzkum a vývoj do informačního systému RIV s vazbou na Program NAKI.  
Jedná se o nejméně dva měsíce trvající veřejnou prezentaci kulturních či kulturně historických hodnot s minimální návštěvností 1000 návštěvníků za dobu trvání výstavy, která je  výlučně výsledkem výzkumných  projektů v rámci Programu  aplikovaného výzkumu a vývoje  národní a kulturní identity (NAKI),  a její součástí je katalog s řádně přiděleným ISBN, jehož obsah prošel recenzním řízením. O případné výnosy ze vstupného musí být poníženy způsobilé náklady projektu.

Další indikátory, které jsou aplikovány, jsou finanční povahy, a sledují předpokládanou výši a strukturu výdajů Programu. Úspěšnost Programu bude hodnocena v souladu s Lisabonskou strategií a Rámcem. Cílem je procentové zvýšení finančních zdrojů na výzkum a vývoj z hrubého domácího produktu. 
Výsledky Programu je nutné hodnotit i z kvalitativního pohledu, a to zejména s orientací na výsledky a dopady realizace Programu na řešenou problematiku. Kvalitativní hodnocení bude prováděno na základě průběžného každoročního hodnocení plnění cílů Programu na základě zpráv o průběhu řešení projektů Programu včetně průběžně dosahovaných výsledků a jejich vyhodnocení poskytovatelem. Průběžné hodnocení plnění Programu bude posouzeno minimálně jednou za dobu trvání Programu nezávislým externím hodnotitelem.

5  	Principy hodnocení projektů 
Návrhy projektů jsou komplexně hodnoceny v souladu s platnými právními předpisy, odborným poradním orgánem pro hodnocení návrhů projektů jmenovaným poskytovatelem, s využitím nejméně dvou posudků nezávislých oponentů podle míry souladu s těmito kritérii, která budou uplatněna při hodnocení návrhů projektů a podle míry naplnění vyhlášených priorit pro podporu projektů výzkumu a vývoje:
	splnění podmínek veřejné soutěže,

potřebnost projektu,
	očekávaný přínos a kvalita výsledku projektu,
	proveditelnost projektu,

způsob realizace projektu.

Podrobnější informace o podmínkách pro předložení projektů, způsobu a kritériích jejich hodnocení budou součástí výzvy veřejné soutěže Programu a prováděcích metodik (zadávací dokumentace). Projekty budou hodnoceny průběžně, u každého projektu bude stanoven minimálně jeden závazný výsledek, který bude navazovat na plnění cílů Programu.

6	Financování Programu

6.1      Míra podpory 
Míra podpory a její stanovení respektují stanoviska a metodiky Rady pro výzkum a vývoj, mj. Doporučení Rady pro výzkum a vývoj pro aplikaci Rámce podpory Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací ze dne 30. prosince 2006. Výše podpory je 100% způsobilých nákladů projektu předloženého výzkumnou organizací, který uspěl ve veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji. Konkrétní podmínky účelové podpory budou uvedeny v zadávací dokumentaci při vyhlášení soutěže a metodikách.
Míra veřejné podpory jednotlivých projektů aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity realizovaných v rámci Programu je stanovena s ohledem zejména na následující právní úpravy: 
	Rámec Společenství (2006/C 323/01),

Zákon č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů,
Usnesení vlády č. 1260/2005 ze dne 29. září 2005 k návrhu na sjednocení administrativy výzkumu a vývoje.

Ministerstvo kultury v návaznosti na provedené plošné šetření kapacit dostupných pro realizaci cílů navrhovaného Programu navrhuje, aby Program byl určen pouze pro příjemce – výzkumné organizace. Zdůvodnění: Ministerstvo kultury vychází z platného Rámce společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací a ze skutečnosti, že obdobný princip byl přijat u operačního programu OP VaVpI a některých Rámcových programů EU a dále i u jiných národních programů výzkumu a vývoje. 


6.2  	Výdaje z veřejných prostředků

Předpokládané výdaje ze státního rozpočtu – kapitoly Ministerstva kultury a celkové výdaje Programu na realizaci projektů vybraných v rámci veřejné soutěže jsou stanoveny celkem  částkou 2 125 mil. Kč. Průměrná výše prostředků ze státního rozpočtu v jednotlivých letech se předpokládá  ve výši 100% způsobilých  nákladů projektu.  Skutečná výše státní podpory je vždy stanovena v souladu s  Rámcem Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací ze dne 30. prosince 2006. 

Tabulka č. 2: Předpokládané souhrnné finanční ukazatele Programu (předpoklad v tis. Kč)
V roce
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Celkem
Výše veřejné podpory dle let celkem
347 335
327 505
425 000
425 000
425 000
77 665
97 495
2 125 000 
Výše neveřejných zdrojů dle let celkem
0
0
0
0
0
0
0
0
Program celkem
347 335
327 505
425 000
425 000
425 000
77 665
97 495
2 125 000 



Tabulka obsahuje předpokládané celkové rozpočtované výdaje poskytovatele na realizaci Programu v položce „Výše veřejné podpory dle let celkem“, neveřejné zdroje financování Programu jsou v nulové výši s ohledem na skutečnost, že se předpokládá 100% míra podpory projektů předkládaných příjemci – výzkumnými organizacemi. Tabulka č. 2 dále obsahuje předpokládané celkové výdaje na Program. Na Program se nevztahují ustanovení § 12 a 13 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), viz ustanovení § 5 odst. 6 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje ve znění pozdějších předpisů.






PODMÍNKY  VEŘEJNÉ  SOUTĚŽE  VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH

I.  Uchazeč je povinen prokázat svoji způsobilost k řešení navrhovaného projektu podle     § 18 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací) a v souladu s podmínkami programu NAKI.

Způsobilost má uchazeč, který
	má odborné předpoklady k řešení projektu,

má příslušné oprávnění k činnosti, je-li vyžadováno zvláštním právním předpisem (např. živnostenský zákon, zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 311/1997 Sb., o chovu a využití pokusných zvířat),
	není v likvidaci a jehož úpadek nebo hrozící úpadek není řešen v insolventním řízení, 

má vypořádány splatné závazky ve vztahu ke státnímu rozpočtu nebo rozpočtu územního samosprávního celku a další splatné závazky vůči státu, státnímu fondu, zdravotní pojišťovně nebo k České správě sociálního zabezpečení, 
	nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin (zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon), jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče, je-li uchazeč podnikatelem, nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku, 
	nebyl v posledních třech letech disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti (např. zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 311/1997 Sb.), pokud tato činnost souvisí s předmětem veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním  vývoji a inovacích.


Ministerstvo kultury nevyužilo možnosti uzavřít s vybranou právnickou osobou smlouvu o pomoci při organizačním zajištění veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích  (§23 zákona č. 130/2002 Sb.).  

Uchazeč prokazuje splnění způsobilosti podle:
	písm. a) 

	předložením fotokopie dokladu o dosažení vysokoškolského vzdělání v magisterském oboru  hlavním řešitelem projektu, případně dalších titulů v následném doktorandském  studiu, vědeckých titulů doc., prof.  atp., s uvedením maximálně 10 jím uplatněných nejvýznamnějších výsledků výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovací,   

seznamem dalších řešitelů účastnících se na řešení projektu (řešitelský tým) s uvedením maximálně 10 dosažených uplatněných  nejvýznamnějších výsledků ve výzkumu, experimentálním vývoji nebo inovacích u každého člena řešitelského týmu, nebo v případě, že není řešitelský tým,   prohlášením „Projekt je řešen jediným řešitelem“, 
	fakultativně předložením dalších oprávnění, jiných dokladů o splnění odborných předpokladů, které přiloží k návrhu projektu,
	písm.  b)

	kopií dokladu o oprávnění k činnosti (dokladu o oprávnění k podnikání, zřizovací nebo zakládací listiny či jiného dokumentu se stejnou vypovídací schopností). Doklad o oprávnění k činnosti nepředkládají uchazeči zřizovaní Ministerstvem kultury a dále uchazeči zřizovaní zákonem (např. zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů),


	písm. c) až  f)

	čestným prohlášením, přičemž způsobilost uvedená v písm. e) a f) se v případě právnických osob prokazuje u všech osob, které vykonávají funkci statutárního orgánu uchazeče nebo jeho člena (všichni členové představenstva, správní rady, jednatelé apod.). Vzorové Čestné prohlášení o způsobilosti uchazeče ve veřejné soutěži ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích  pro právnickou osobu,  organizační složku státu nebo organizační jednotku ministerstva, zabývající se výzkumem a vývojem,  je samostatně  zveřejněno na internetové adrese www.mkcr.cz – Výzkum a vývoj - Vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním  vývoji a inovacích  na rok 2011 a  je přílohou č. 4a) zadávací dokumentace. 

V souladu s ustanovením § 18 odst. 8 zákona č. 130/2002 Sb.,  a v souladu  se stanovenými podmínkami programu NAKI je způsobilým uchazečem o podporu v rámci  tohoto výzkumného programu  výlučně výzkumná organizace. Tuto  skutečnost prokazuje uchazeč: 
	čestným prohlášením  podepsaným osobou oprávněnou jednat za uchazeče jako statutární zástupce, že subjekt  v době vyhlášení veřejné soutěže splňuje veškeré podmínky stanovené výzkumné organizaci ustanovením    § 2,  odst. 2 , písm. d) body 1-3 zákona.  Vzorové čestné prohlášení pro výzkumnou organizaci je přílohou č. 4b) zadávací dokumentace,  

dokladem o projednání  uchazeče jeho zřizovatelem (zakladatelem) s Úřadem  pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který uchazeči potvrzuje, že je z hlediska ÚOHS přípustný (z hlediska plnění podmínek Rámce) jako výzkumná organizace nebo dokladem o projednání statutu uchazeče jako výzkumné organizace Evropskou komisí. 

 Doklad  podle bodu 2.  nemusí předkládat:  
	veřejné výzkumné instituce, které jsou  zřízeny dle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, a které jsou uvedeny v přílohách č. 1 a 2  tohoto zákona   a rovněž  v seznamu těchto institucí na webu MŠMT, 
	státní příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je MK a byly MK projednány s ÚOHS jako přípustné  výzkumné organizace, 
	uchazeči uvedení v seznamu výzkumných organizací, které jsou příjemci institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací, jež je přílohou výdajů státního rozpočtu na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2011. Poskytovatel si vyhrazuje právo ověřit u Rady pro výzkum, vývoj a inovace, zda organizace uvedené v tomto seznamu mají  v době podání přihlášky do veřejné soutěže statut výzkumné organizace. 



Každý uchazeč prokazuje svoji způsobilost k řešení navrhovaného projektu samostatně. 
Navrhuje-li řešení jednoho projektu společně více uchazečů, povinnost prokázat svoji způsobilost se vztahuje na všechny uchazeče. V případě více uchazečů podílejících se na řešení jednoho projektu předloží požadované doklady podle písm. b) až f) a požadovaný doklad, že uchazeč je výzkumnou organizací,   všichni tito uchazeči ke každému návrhu projektu prostřednictvím uchazeče, který předkládá návrh projektu nebo bude pověřený koordinací.
Podává-li uchazeč více návrhů projektu, předloží požadované doklady podle písm. b) až f) a požadovaný doklad, že uchazeč je výzkumnou organizací pouze k jednomu návrhu projektu, u ostatních návrhů se uvede odkaz na tento návrh.


Návrh projektu ve formě předepsané Ministerstvem kultury musí být předložen písemně ve třech stejnopisech + 1x na elektronickém nosiči dat (CD) ve formátu uložení *.rtf.

Veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích začíná vyhlášením v Obchodním věstníku, prostřednictvím Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací  (VES) a na webové stránce poskytovatele dne    5. května 2010 a končí dnem vyhlášení výsledků.

Soutěžní lhůta je období, ve kterém je možno podávat návrhy projektů.  Soutěžní lhůta počíná dnem následujícím po vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích, tedy 6. května 2010 a trvá do 2. července 2010 (rozhoduje den doručení přihlášky projektu MK).  Návrhy projektů je možné podávat pouze:

a) poštou na adresu: Ministerstvo kultury
                                    Odbor výzkumu a vývoje  
                                    Maltézské nám. 1, 118 11 Praha 1
Na obálce je nutné viditelně uvést  „Veřejná soutěž  2011 - program NAKI  NEOTVÍRAT“, včetně identifikace (subjekt a adresa) odesílatele. 
Rozhoduje den doručení! 
Pokud uchazeč podává více jak 1 návrh projektu, je nutné každý z těchto podávaných projektů předat  v samostatné obálce s výše uvedeným označením, a to z důvodu  evidence zásilky v elektronické spisové službě MK  (každému projektu bude přidělen jedinečný PID). 

b) osobním doručením do podatelny Ministerstva kultury na adresu Maltézské nám. 1,      118 11 Praha 1, a to nejpozději do 2. července 2010 do 15.00 hodin. Obálku je nutné shodně označit (jak  uvedeno v písm. a). I v případě  osobního doručení projektů, pokud uchazeč podává více jak 1 návrh projektu, platí podmínka, že každý projekt bude v samostatné obálce.  

Hodnotící lhůta je období, ve kterém poskytovatel zajistí zhodnocení návrhů projektů, rozhodne a vyhlásí výsledky veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích. Hodnotící lhůta trvá od 3. července do 29. prosince 2010 včetně.

Po dobu trvání soutěžní lhůty je možno získat přihlášku návrhu projektu včetně zadávací dokumentace s uvedením požadavků na splnění podmínek pro přijetí návrhu projektu do veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích  a  vzorová čestná prohlášení uchazeče (příloha č. 4a) a 4b) zadávací dokumentace) na: internetové adrese: www.mkcr.cz v části Výzkum a vývoj – Veřejná soutěž – Vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním  vývoji a inovacích  na rok 2011. 

Poskytovatel předpokládá, že Smlouvy o poskytnutí účelové podpory budou uzavřeny nejpozději do 28. února 2011

Poskytovatel (identifikace dle §17 písm. g) zákona): 

                                                                                Ministerstvo kultury
                                   Maltézské nám. 1
                                   118 11  Praha 1
                                    tel. (ústř.) 257 085 111
		                    fax: 224 318 155
                                     e-mail: posta@mkcr.cz 
Detašované pracoviště : Ministerstvo kultury
                                     Odbor výzkumu a vývoje
                                     Dukelských hrdinů 47 
                                     Praha 7
      Kontaktní pracovník:  Milada Zikmundová
                                  Tel:   224 301 431
            e- mail:   milada.zikmundova@mkcr.cz      

Dotazy k veřejné soutěži je možné v soutěžní lhůtě  podávat pouze písemnou formou  a na přiloženém formuláři pro podání dotazu (příloha č. 5 zadávací dokumentace) na e-mail milada.zikmundova@mkcr.cz, odpovědi  poskytovatele budou rovněž pouze v písemné formě.  
 Dotazy na odborné zaměření konkrétních uchazečem  navrhovaných  výzkumných projektů a jejich souladu s programem NAKI  jsou v průběhu  soutěžní lhůty veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích  vyloučeny. 



Celkové výdaje  programu NAKI určené poskytovatelem k alokaci v rámci veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na rok 2011

 									údaje jsou v tis. Kč
roky
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
VS 2011
347 335
327 505
345 000
345 000
345 000
0
0



 Způsob a kriteria  hodnocení návrhů projektů

Splnění podmínek pro přijetí návrhů projektů do veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích 
Uchazeč splní podmínky stanovené poskytovatelem pro přijetí návrhu projektu do veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích, pokud dodrží náležitosti předkládaného návrhu projektu (přihlášky projektu, jež je přílohou č. 3) včetně dokladů způsobilosti uchazeče, které lze shrnout do níže uvedených otázek.



1
Byl návrh projektu předložen včas ve stanovené soutěžní lhůtě?
ANO – NE
2
Splňuje návrh projektu dodržení místa, způsobu a formy podání?


Byl návrh projektu doručen do podatelny poskytovatele (poštou v obálce označené adresou poskytovatele a označením  „Veřejná soutěž  2011- program NAKI, NEOTVÍRAT“ ? 
ANO – NE

Byl návrh projektu podán písemně ve 3 stejnopisech a jedenkrát na elektronickém nosiči dat CD?
ANO – NE

Je návrh projektu vyplněn ve všech požadovaných částech?
ANO – NE

Je podepsán návrh projektu statutárním orgánem, členem/členy statutárního orgánu uchazeče/ů ?

ANO – NE
3
Je v pořádku prokázání způsobilosti uchazeče podle §18 odst. 2 a 8 zákona 130/2002 Sb.  a další  podmínky veřejné soutěže?


Je předložen doklad vysokoškolského vzdělání v magisterském oboru  hlavním řešitelem projektu, případně dalších titulů v následném doktorandském  studiu, vědeckých titulů doc., prof.  atp.,  s uvedením maximálně 10 jím uplatněných  nejvýznamnějších výsledků výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovací?


ANO – NE

Je předložen seznam odborníků účastnících se na řešení projektu (řešitelský tým) s uvedením maximálně 10 dosažených uplatněných  nejvýznamnějších výsledků ve výzkumu a vývoji u každého člena řešitelského týmu, nebo v případě, že není řešitelský tým, je uvedeno v přihlášce prohlášení „Projekt je řešen jediným řešitelem“?

ANO – NE

Pokud uchazeč/uchazeči nebyl/i zřízen/i zákonem, či nebyl/i zřízen/i Ministerstvem kultury, předložil/i doklad o oprávnění k činnosti (oprávnění k podnikání, zakladatelská, zřizovací listina nebo jiné požadované oprávnění)?

ANO – NE 

Je předloženo a podepsáno čestné prohlášení o způsobilosti uchazeče (právnické osoby, organizační složky státu nebo organizační jednotky ministerstva, zabývající se výzkumem a vývojem) ve veřejné soutěži  dle § 18 odst. 2 písm. c) – f) zákona č. 130/2002 Sb., všemi členy statutárního orgánu uchazeče (příloha č. 4a)?


ANO – NE

Je předložen doklad o skutečnosti, že uchazeč je výzkumnou organizací (příloha č. 4b) a doklad o projednání  uchazeče jako výzkumné organizace  jeho zřizovatelem  s ÚOHS   (doklad o projednání  uchazeče zřizovatelem s ÚOHS se  netýká   VO zřizovaných MK, v.v.i a uchazečů uvedených v seznamu výzkumných organizací, které jsou příjemci institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací, jež je přílohou výdajů státního rozpočtu na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2011)?



ANO – NE
4
Pokud se více uchazečů podílí  na řešení jednoho projektu, předložili požadované doklady podle § 18 odst. 2 písm. b) - f) a odst. 8 (požadavek na prokázání , že uchazeč je výzkumnou organizací) zákona všichni tito uchazeči k návrhu projektu prostřednictvím uchazeče, který předkládá návrh projektu nebo bude pověřený koordinací?

ANO – NE
5
Odpovídá doba řešení navrhovaného projektu podmínkám vyhlášeným ve veřejné soutěži pro délku projektů k příslušnému programu? Tzn. doba navrhovaná uchazečem k řešení projektu není kratší nebo delší než vyhlášená doba pro řešení projektu.

ANO - NE

Kladné zodpovězení všech otázek je podmínkou pro přijetí návrhu projektu do veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích. Důvodem pro vyloučení návrhu projektu z hodnocení předložených návrhů je nedodržení dalších povinností, podmínek nebo závazků uvedených v §14 odst. 4 zákona č. 130/2002 Sb.  Splnění podmínek pro přijetí návrhů projektů vyhodnotí komise pro přijímání návrhů projektů jmenovaná poskytovatelem. O přijetí nebo nepřijetí návrhu projektu do veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích rozhodne poskytovatel.
Odborná hodnocení do veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích přijatých projektů budou provádět oponenti (experti) vybraní poskytovatelem - Ministerstvem kultury a poradní orgán poskytovatele – Rada ministra kultury pro výzkum (RMKPV); o poskytnutí účelové podpory výzkumu a vývoje na řešení programového projektu rozhoduje poskytovatel.

Základními kritérii pro hodnocení výzkumného projektu jsou:

	splnění prahových podmínek veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích

1
Předmětem návrhu projektu je činnost definovaná jako aplikovaný  výzkum nebo experimentální vývoj podle §2 odst.1, písm. b) - c) zákona v oborech Národního referenčního rámce excelence -  dle číselníku oborů AA ( filozofie a náboženství), AB (dějiny), AC (archeologie, antropologie, etnologie) AD (politologie a politické vědy), AE (řízení, správa a administrativa), AI (jazykověda), AJ (písemnictví, masmédia a audiovize), AL (umění, architektura, kulturní dědictví), AM (pedagogika a školství) a oboru AF (dokumentace, knihovnictví a práce s informacemi), které jsou hlavními obory projektu,   a předpokládá  dosažení min. 1 výsledku aplikovaného výzkumu / experimentálního vývoje nebo min. 1 výsledku specifického pro program NAKI ve vazbě na stanovený cíl projektu
ANO – NE

2
Návrh projektu je přihlášen k programu NAKI s uvedením  tématické priority (uvedeno číselným i slovním vymezením tematické priority), kterou má projekt svými cíli dílčím způsobem  naplnit  
ANO – NE




Kladné zodpovězení těchto otázek je podmínkou pro hodnocení projektu dle dalších kritérií II. - VIII. Pokud bude na některou z otázek odpovězeno záporně, projekt nebude dále hodnocen a nebude přijat k financování.



	soulad cíle projektu s hlavním cílem a  s jedním či více dílčími  cíli programu NAKI 

kritéria
váha (w)
Návrh projektu  má jednoznačně  definován cíl (e)  projektu v souladu s jedním či více dílčími  cíli programu (tematické priority) a způsob jejich naplnění
4


	potřebnost a proveditelnost  projektu (pracovní hypotéza, originalita projektu a jeho řešení)

kritéria
váha (w)
Navrhovaný postup řeší důležitý problém v oblasti  příslušné tématické priority programu NAKI, jejího cíle a zaměření
8
Řešení daného projektu je potřebné pro naplnění cíle(ů) programu 
8
Projekt je originální. Tato skutečnost je prokázána  předloženým rozborem  stavu řešení problému s odpovídajícími citacemi v odborné literatuře
8
Vypovídací schopnost a přesvědčivost zpracování projektu je vyhovující
4
Navrhovaná metodika řešení  odpovídá aktuálnímu stavu poznání,  je použitelná a dává záruky dosažení stanoveného cíle (ů) projektu
4
Cíle projektu jsou z hlediska stanovených úkolů i  doby trvání projektu reálné
8
Pravděpodobnost ( riziko)  nesplnění cílů projektu je malá nebo je v přijatelné výši 
4


	odborná úroveň uchazeče a jeho řešitelského týmu

kritéria
váha (w)
Řešitel/řešitelský tým dává záruku úspěšného řešení projektu, dosažení stanovených cílů projektu a předpokládaných  výsledků 
6



	vybavenost pracoviště

kritéria
váha (w)
Stávající materiální, laboratorní, přístrojové, případně jiné vybavení řešitelského pracoviště nebo řešitelských pracovišť poskytuje záruky úspěšného řešení projektu
2
Požadavky na pořízení hmotného a nehmotného majetku jsou  oprávněné a odpovídající předpokládanému využití pro danou činnost v aplikovaném  výzkumu či experimentálním  vývoji

2



	přiměřenost předpokládaných výsledků  k projektu jako celku

kritéria
váha (w)
Předpokládané výsledky projektu, kterých má být v průběhu řešení dosaženo,  jsou  stanoveny  přiměřeně k projektu jako celku, tedy odpovídají  zvoleným cílům projektu, rozpočtu projektu, řešitelskému týmu
12


	vědecká hodnota projektu a očekávaný přínos 

kritéria
váha (w)
Očekávané výsledky řešení projektu dílčím způsobem naplní očekávané přínosy programu NAKI uvedené  části 2.3. a přispívají k naplnění dílčích cílů uvedených v části 3.2. programu a budou přínosem pro rozvoj poznání dané oblasti v níž se výzkum realizuje, naplňují očekávané přínosy programu
8
Očekávané výsledky řešení projektu budou mezinárodním přínosem 
12

	přiměřenost a účelnost nákladů na řešení projektu

kritéria
váha (w)
Uplatněné způsobilé náklady projektu, jejich struktura a  výše odpovídá rozsahu navrhovaného projektu
4
Projekt náleží do kategorie středních projektů
6

Odborná hodnocení, která budou provádět 2 oponenti (experti) vybraní Ministerstvem kultury, probíhá posouzením, jakou měrou jsou jednotlivá uvedená kritéria II.- VIII. splněna. K tomu slouží 3-stupňová klasifikační stupnice míry shody a hodnota koeficientu k:
a) splňuje bez výhrad (k = 1),
b) splňuje s výhradami (k = 0,5),
c) zcela nesplňuje (k = 0).
Každé kritérium II.- VIII. má svoji váhu w. Celkové bodové ohodnocení kritéria je dáno součinem koeficientu k (tj. míry shody) a váhy w. Konkrétní váhu jednotlivých kritérií stanovuje poskytovatel.
Poskytovatel si vyhrazuje právo  vyžádat si  3. oponentní posudek k hodnocení.   
Celkové bodové hodnocení projektu oponentem bude dáno součtem celkových bodových ohodnocení kritérií II.-VIII. Toto bodové hodnocení projektu bude doplněno slovním vyjádřením, ke kterému bude poradní orgán poskytovatele - Rada  ministra kultury pro výzkum - při hodnocení přihlížet.
Sumární bodové hodnocení projektu bude dáno součtem celkových bodových hodnocení udělených jednotlivými oponenty projektu a bude  východiskem pro stanovení výsledného návrhu pořadí všech návrhů projektů ve veřejné soutěži ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích k programu NAKI,  který předkládá poradní orgán poskytovateli k rozhodnutí o výběru. 
Oponentní posudek bude obsahovat rovněž slovní hodnocení projektu. Oponent bude povinen v posudku vyjádřit, zda kterékoliv z kriterií II. – VIII. nedosahuje kritických hodnot, respektive  rizik, která by ohrozila úspěšné řešení projektu a  která jsou důvodem pro doporučení vyřazení projektu bez ohledu  na dosažené celkové bodové hodnocení projektu dle uvedených kriterií oponentem. 
Uchazeč je oprávněn v přihlášce projektu uvést max. 3 oponenty (osoby nebo instituce),  s kterými nesouhlasí, aby byly oponenty projektu z důvodu možné podjatosti při hodnocení. 

Pomocné kritérium pro hodnocení poskytovatele z hlediska naplnění indikátorů programu NAKI

Výstup projektu =  předpokládaný  výsledek projektu : 

každému předpokládanému a v přihlášce projektu jmenovitě uvedenému/v průběhu řešení dosaženému (uplatněnému) výsledku, který odpovídá platné struktuře RIV a definici výsledku uvedené  v  Popisu údajů předávaných do IS VaVaI  a v platné Metodice hodnocení výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (metodika), bude při hodnocení přiřazena váhová hodnota stanovená poskytovatelem w (v souladu s platnou metodikou) a koeficient k (míra shody s hlavními/vedlejšími  indikátory programu). Bodové ohodnocení každého  výsledku je dáno  součinem koeficientu w a k . V případě, že uchazeč předpokládá více jak 1 výsledek příslušné kategorie, je součin koeficientů (w a k)  násoben  ještě počtem těchto výsledků.  Celkové bodové hodnocení  tohoto pomocného  kriteria  je součtem jednotlivých  součinů. Toto bodové hodnocení nebude zahrnuto do bodového hodnocení projektu dle oponentur, slouží jako pomocné kriterium pro hodnocení  RMKPV ke stanovení celkového pořadí hodnocených projektů. K předpokládaným/v průběhu řešení dosaženým (uplatněným) výsledkům, které neodpovídají platné struktuře RIV, nebude při bodovém hodnocení tohoto kritéria přihlíženo. Při přidělování bodového hodnocení výsledkům je nutné zohledňovat k  jaké skupině hlavních oborů je projekt uchazečem přihlášen.  Je-li je v poli P12 v přihlášce projektu uvedeno písm. A (dle číselníku IS VaV je projekt řazen do skupiny oborů A- konkrétně AA, AB,  AC, AD, AE,  AI, AJ, AL a AM), pak je projekt a jeho výsledky z oblasti  oborů  Národního referenčního rámce excelence, je-li zde uveden kód AF (dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi) jedná se o ostatní obory, ale rovněž v souladu s programem NAKI.  


kritéria
váha (w)
k
P – český nebo národní patent s výjimkou patentu USA a Japonska, který je využívaný na základě platné licenční smlouvy 
200
1/5
P -  evropský nebo mezinárodní patent (EPO, WIPO), patent USA a Japonska
500
1/5
P - český nebo jiný národní patent udělený (doposud nevyužívaný) nebo využívaný vlastníkem patentu. 
40
1/5
Z -  poloprovoz, ověřená technologie,  
100
1/15
N (certifikovaná metodiky) 
40
1/15
N ( památkový postup- v programu značeno jako Z)
40
1/12
N (specializovaná mapa s odborným obsahem- v programu značeno L)
40
1/10
R (software)  
40
1/5
G (prototyp, funkční vzorek),
40
1/3
F (výsledky s právní ochranou – užitný vzor, průmyslový vzor )
40
1/5
Jimp - článek v impaktovaném časopise 
(publikace uvedené v následujících databázích Web of Science společnosti Thomson Reuters: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) – 1945 – present; Social Science Citation Index (SSCI) – 1980 – present; Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) – 1980 – present; Index Chemicus (IC) – 1993 – present; Current Chemical Reactions (CCR-EXPANDED) – 1986 – prezent)
1) hodnocení Jimp = 10 + 295 × Faktor, kde: 
Faktor = (1 - N) / (1 + (N / 0,057)), kde N je normované pořadí časopisu, N = (P - 1) / (Pmax - 1) 
P = pořadí časopisu v daném oboru podle Journal Citation Report v řadě seřazené sestupně podle IF 
Pmax = celkový počet časopisů v daném oboru dle Journal Citation Report 
V případě, kdy bude časopis zařazen do více oborů, bude normované pořadí časopisu N vypočteno jako aritmetický průměr normovaných pořadí časopisu ve všech oborech, kde se vyskytuje. 
10 -305 1)  




1/40
Jimp -článek v prestižním impaktovaném časopise
Jedná se  o multidisciplinární (tedy oborově otevřené) časopisy Nature (ISSN 0028-0836), Science (ISSN 0036-8075) a Proceedings of the National Academy of Science of the USA (ISSN 0027-8424) 
500

1/40
Jneimp. článek v recenzovaném časopise  světově uznávané databáze Scopus (http://www.scopus.com/scopus/home.url) a ERIH (http://www.esf.org/research-areas/humanities/research-infrastructures-including-erih.html) který je výsledkem projektu s hlavním oborem patřícím do NRRE.    
12

1/40
Jneimp. článek v recenzovaném časopise světově uznávané databáze Scopus (http://www.scopus.com/scopus/home.url) a ERIH (http://www.esf.org/research-areas/humanities/research-infrastructures-including-erih.html) který je výsledkem projektu s hlavním oborem AF
8

1/40
Jneimp. článek v recenzovaném časopise,  který je výsledkem projektu s hlavním oborem patřícím do NRRE.    
10
1/40
Jneimp. článek v recenzovaném časopise,  který je výsledkem projektu s hlavním oborem  AF    
4
1/40
B – odborná  kniha ve světovém jazyce (angličtina, čínština, francouzština, němčina, ruština a španělština),  která je výsledkem projektu s hlavním oborem patřícím do NRRE.     
40

1/10
B – odborná  kniha v ostatních jazycích,  která je výsledkem projektu s hlavním oborem patřícím do NRRE.     
40
1/10
B – odborná  kniha ve světovém jazyce (angličtina, čínština, francouzština, němčina, ruština a španělština),  která je výsledkem projektu s hlavním oborem AF     
40
1/10
B – odborná  kniha v ostatních jazycích ,  která je výsledkem projektu s hlavním oborem AF     
20
1/10
D – článek ve sborníku (sborník musí být evidován v databázi Conference Proceedings Citation Index – Science nebo Social Science & Humanities (dříve ISI Proceedings) společnosti Thomson Reuters )
8

1/5
E  - uspořádání výstavy- specifický výsledek programu NAKI
Jedná se o nejméně dva měsíce trvající veřejnou prezentaci kulturních či kulturně historických hodnot s minimální návštěvností 1000 návštěvníků za dobu trvání výstavy, která je  výlučně výsledkem výzkumných  projektů v rámci Programu  aplikovaného výzkumu a vývoje  národní a kulturní identity (NAKI),  a její součástí je katalog s řádně přiděleným ISBN, jehož obsah prošel recenzním řízením. O případné výnosy ze vstupného musí být poníženy způsobilé náklady projektu.
20


1/10
A - audiovizuální tvorba, elektronický dokument (CD-R, web prezentace, elektronická databáze) s výjimkou výsledků v elektronické podobě, které splňují podmínky pro zařazení do kategorie J, B
0

0
uspořádání M – konference, W - workshopu
0
0

Uchazeč je povinen písemně informovat Ministerstvo kultury o změnách, které nastaly v době od podání návrhu projektu do případného uzavření smlouvy o poskytnutí účelové podpory, jež se dotýkají jeho právního postavení či údajů požadovaných pro prokázání způsobilosti a mohly by mít vliv na rozhodování ministerstva, a to do sedmi kalendářních dnů ode dne, kdy se o takové skutečnosti dozvěděl.

Účelová podpora na projekty vybrané vyhlašovatelem veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích budou poskytnuty formou dotace  ve výši 100% celkových uznaných nákladů. Konkrétní výši účelové podpory u jednotlivých projektů stanoví poskytovatel na základě výsledků hodnocení návrhů projektů podle § 21 zákona s ohledem na  ročním objemem  finančních prostředků programu NAKI určených pro tuto výzvu (viz tabulka pod bodem  V.). Účelová podpora může být v průběhu řešení přijatých projektů změněna na základě výsledků kontroly podle § 13 zákona nebo v souvislosti se změnou výše uznaných nákladů na žádost uchazeče podle § 9 odst. 7 zákona. Na přidělení finančních prostředků není žádný právní nárok.

Výsledky veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích budou oznámeny dne 29. prosince 2010 stejným způsobem jakým probíhalo vyhlášení - tedy zveřejněním v Obchodním věstníku, v IS VaVaI- databázi VES a na webové stránce poskytovatele: www.mkcr.cz. Ve stejné lhůtě bude jednotlivým uchazečům zasláno písemné vyjádření Ministerstva kultury k přihlášeným návrhům projektů.

V Praze 5. května 2010


