V E Ř E J N Á   S O U T Ě Ž 
ve výzkumu a vývoji na řešení programových projektů Ministerstva kultury na rok 2008

Ministerstvo kultury
v souladu s ustanovením §17 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů - dále jen „zákon“ vypisuje veřejnou soutěž ve výzkumu a vývoji na řešení dále uvedených programů, schválených usnesením vlády České republiky ze dne 16.března 2005 č. 312 k výzkumným programům Ministerstva kultury na léta 2006 až 2011.


2. program - identifikační kód programu: DC
Zpřístupnění a ochrana kulturních, uměleckých a vědeckých zdrojů 

Cílem programu je získat poznatky, metody, technologie a nástroje pro digitalizaci, dlouhodobou ochranu a zajištění dostupnosti kulturních zdrojů.
Program je členěn na 2 podprogramy, které jsou předmětem této veřejné soutěže.

1. podprogram:
Integrované interaktivní zpřístupnění kulturního dědictví
výzkum v oblasti digitalizace, dlouhodobé ochrany a zvýšení dostupnosti kulturních zdrojů a využití těchto zdrojů pro rozvoj cestovního ruchu a místní kultury, rozvoj znalostní a interaktivní technologie pro vzdělávání, volný čas, cestovní ruch a zpřístupnění kulturního dědictví.
Cílem podprogramu je:
	navrhnout metody optimalizace a zvýšení výkonnosti digitálního zpracování sbírek,

navrhnout metody ochrany vytvářených digitálních zdrojů,
vytvořit rozsáhlé interaktivní sítě a nová informační prostředí pro zpřístupnění kulturních zdrojů,
zpracovat terminologii oboru knihovní a informační vědy,
vytvořit virtuální badatelské prostředí (tzv. sémantické gridy) pro kooperaci knihoven, archivů, muzeí, univerzit a akademických pracovišť a postupně jej dále rozvíjet jako komplexní informační zdroj pro jeho další využití nejširším spektrem uživatelů.

2. podprogram:
Prohloubení metod ochrany kulturního dědictví uchovaného v dokumentech všeho druhu
výzkum za účelem zdokonalení, prohloubení nebo vzniku zcela nových metod ochrany kulturního dědictví uchovaného v dokumentech všeho druhu.
Cílem podprogramu je:
	navrhnout nové metody a postupy, které přispějí k ochraně a záchraně ohroženého kulturního dědictví uchovaného v dokumentech všeho druhu (řešení problematiky klasických tištěných i moderních analogových a digitálních nosičů informací, zejm. kyselého papíru a magnetické pásky, v oblasti kódování informací řešení přístupu k zápisu dat a metadat a ke komplexním složeným digitálním dokumentům/objektům.)


Výdaje podprogramu č. 1 a 2 pro veřejnou soutěž na rok 2008:
Objemy finančních prostředků jsou dány výší výdajů ze státního rozpočtu schválených pro program, resp. podprogramy usnesením vlády ČR ze dne 16. března 2005 č. 312 (k výzkumným programům Ministerstva kultury na léta 2006 až 2011) a změnami výdajů na výzkum a vývoj dle usnesení vlády ČR ze dne 16. srpna 2006 č. 970 (k přípravě státního rozpočtu ČR na rok 2007 a střednědobého výhledu na léta 2008 a 2009) a usnesení vlády ČR ze dne 2. dubna 2007 č. 323 (k reformním krokům realizovaným v letech 2007 až 2010 k dosažení stanovených deficitů veřejných prostředků) sníženými o prostředky, které jsou závazky MK vyplývajícími z přijetí projektů k uvedeným podprogramům ve  veřejných soutěžích pro rok 2006 a 2007 a o předpokládané prostředky na hodnocení projektů v jednotlivých letech.
									v tis. Kč
Rok/podprogram
2008
2009
2010
2011
1. podprogram 
2593
4428
7083
925
2. podprogram
721
1405
1452
0

Projekty  1. podprogramu musí být koncipovány jako tříleté nebo čtyřleté, tj. do
31. prosince 2010 nebo do 31. prosince 2011. Projekty 2. podprogramu musí být koncipovány jako tříleté, tj. do 31. prosince 2010. Podpora projektů k oběma podprogramům bude zahájena v březnu 2008. 


3. program - identifikační kód programu: DD
Vědecko-dokumentární zhodnocení vývoje hudebního, divadelního a výtvarného umění, literární historie, teorie a kritiky, analyticko-sociologické studie současného stavu kultury na území ČR a výzkum a vědecké zhodnocení  masmédií a audiovize

Cílem programu je:
získat a zhodnotit nové poznatky o vývoji a recepci českého hudebního, divadelního, výtvarného umění a literatury a tyto aplikovat v odborném i všeobecném vzdělávání, dále v praxi státní správy včetně podpory nekomerční kulturní produkce a vytváření kulturní politiky státu,
	získat a zhodnotit nové poznatky z  oblasti rozvoje audiovizuální tvorby a médií a tyto aplikovat při formování státní mediální politiky, koncepce rozvoje audiovizuálního průmyslu, v rámci odborného vzdělávání v oborech a pro účely osvěty. 

Program je členěn na 4 podprogramy. Na veřejnou soutěž v roce 2008 se otevírá pouze 2. a 4. podprogram, jejichž předmětem je:

2. podprogram:
Vědecko-dokumentární zhodnocení ekonomických, sociálních, historických a kulturních aspektů rozvoje české audiovizuální tvorby
zhodnocení aktuálního ekonomického stavu české audiovizuální tvorby,
odborné zpracování historického vývoje české audiovizuální tvorby a její vymezení vzhledem k širšímu sociálnímu kontextu,
kritické edice filmových pramenů a dokumentace filmové kultury v České republice,
koncepce podpory v oblasti audiovizuální tvorby v ČR a zemích EU, komparace, analýza efektivity a dopadů jednotlivých modelů.
Cílem podprogramu je:
	zpracovat analýzu dosavadních způsobů přidělování grantů v mediálních a kulturních politikách evropských zemí a vyhodnocení jejich efektivity,

zpracovat náměty pro zachování a rozvoj kulturní diverzity a lokální kreativity, 
vytvořit kritické edice dosud nezpracovaných pramenů v oblasti filmové a dokumentární tvorby,
	zpracovat historický vývoj české audiovizuální tvorby.

4. podprogram:
Analytické studie vývoje masmédií v české společnosti a v zahraničí
srovnávací výzkum regulace masmédií v zemích EU,
analýza úlohy samoregulace a koregulace v mediálním sektoru,
vědecké zhodnocení role celostátních a regionálních médií v ČR s přihlédnutím k aspektu konzumace médií v jednotlivých společenských skupinách a v jednotlivých regionech,
vědecké zhodnocení podílu médií na proměnách života, na proměnách životního stylu a analýza role tradičních i nových médií.
Cílem podprogramu je:
	získat a zhodnotit nové poznatky o současném stavu kultury v oblasti masmédií v ČR z hledisek sociologických, kulturologických a právních, se zvláštním ohledem na společenské a ekonomické změny po vstupu ČR do EU v souladu s potřebami odborné veřejnosti, škol a praxe,
	vypracovat analyticko-sociologické studie o roli a vlivu médií, o dopadech technologického vývoje, o zhodnocení jednotlivých právních režimů přístupu k regulaci masmédií a o ekonomických aspektech kulturní nabídky a poptávky v ČR zaměřených na audiovizuální oblast, investice a zisky (včetně multiplikačních efektů) z hlediska srovnání jednotlivých subjektů, vlivu zahraniční konkurence a dopadu financování ze zahraničních zdrojů a zdrojů Evropské unie.


Výdaje podprogramů č. 2 a č. 4. pro veřejnou soutěž na rok 2008:
Objemy finančních prostředků jsou dány výší výdajů ze státního rozpočtu schválených pro program, resp. podprogramy usnesením vlády ČR ze dne 16. března 2005 č. 312 (k výzkumným programům Ministerstva kultury na léta 2006 až 2011) a změnami výdajů na výzkum a vývoj dle usnesení vlády ČR ze dne 16. srpna 2006 č. 970 (k přípravě státního rozpočtu ČR na rok 2007 a střednědobého výhledu na léta 2008 a 2009) a usnesení vlády ČR ze dne 2. dubna 2007 č. 323 (k reformním krokům realizovaným v letech 2007 až 2010 k dosažení stanovených deficitů veřejných prostředků) sníženými o prostředky na hodnocení projektů v jednotlivých letech. 
v tis. Kč
Rok/podprogram
2008
2009
2010
2011
2. podprogram
173
336
391
90
4. podprogram
174
237
291
90

Projekty ve 2. a 4. podprogramu musí být koncipovány jako tříleté nebo čtyřleté, tj. do
31. prosince 2010 nebo do 31. prosince 2011. Podpora projektů k oběma podprogramům bude zahájena v březnu 2008. 


4. program - identifikační kód program: DE
Výpověď sbírek českých, moravských a slezských muzeí a galerií o přírodním a kulturním dědictví Evropy

Cílem programu je:
	zhodnotit sbírkové předměty  z hledisek historie, historie umění, literatury, vědy, techniky a průmyslu, diverzity kulturní rozmanitosti života společnosti a jejích kulturních projevů a diverzity přírodního prostředí,

prezentovat získané výsledky specifickými formami muzejních výstav, programů a publikací a poskytováním vybraných veřejných služeb vzdělávacích a výchovných nejširší veřejnosti jako účinný způsob vytváření vztahu této společnosti k přírodnímu a kulturnímu bohatství České republiky v evropském kontextu, tím i rozvíjení zájmu na jeho udržení a rozvoji pro budoucí generace,
	navrhnout nové moderní konzervační a analytické technologie použitelné k ochraně předmětů kulturního dědictví (muzeálií).
Program je členěn na 3 podprogramy, ale s ohledem na výsledky veřejných soutěží na rok 2006 a 2007 k programu DE, je předmětem veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji na rok 2008 pouze:

1. podprogram:
Vědecké zpracování přírodnin ze sbírek muzeí z hlediska geologického vývoje a minulé i současné biodiverzity území České republiky
vědecké zpracování geologických, mineralogických, paleontologických, botanických (mykologických, bryologických, dendrologických), entomologických a zoologických sbírek muzeí z hlediska jejich schopnosti vypovídat o vývoji přírody v centrální části Evropy.
Cílem podprogramu je:
	získat nové poznatky při provádění dokumentace, evidence a revize sbírkových fondů přírodnin a srovnávacích dat v muzeích,
	získat nové metody a technologie výzkumu při studiu přímo ve vybraných lokalitách a jejich verifikace, 

zhodnotit muzejní sbírky jako pramennou základnu monitorující vývoj diverzity přírodního prostředí částí území centrální Evropy,
prezentovat výsledky ve formě výstav, přednášek, publikací, vědeckých článků a studií.

Výdaje podprogramu č. 1 pro veřejnou soutěž na rok 2008:
Objemy finančních prostředků jsou dány výší výdajů ze státního rozpočtu schválených pro program, resp. podprogramy usnesením vlády ČR ze dne 16. března 2005 č. 312 (k výzkumným programům Ministerstva kultury na léta 2006 až 2011) a změnami výdajů na výzkum a vývoj dle usnesení vlády ČR ze dne 16. srpna 2006 č. 970 (k přípravě státního rozpočtu ČR na rok 2007 a střednědobého výhledu na léta 2008 a 2009) a usnesení vlády ČR ze dne 2. dubna 2007 č. 323 (k reformním krokům realizovaným v letech 2007 až 2010 k dosažení stanovených deficitů veřejných prostředků) sníženými o prostředky, které jsou závazky MK vyplývajícími z přijetí projektů k uvedenému podprogramu ve  veřejných soutěžích pro rok 2006 a 2007 a o předpokládané prostředky na hodnocení projektů v jednotlivých letech.
									v tis. Kč
Rok/podprogram
2008
2009
2010
2011
1. podprogram 
563
509
1202
414

Projekty 1. podprogramu musí být koncipovány jako tříleté nebo čtyřleté, tj. do
31. prosince 2010 nebo 31. prosince 2011. Podpora projektů k 1. podprogramu bude zahájena v březnu 2008. 




PODMÍNKY  VEŘEJNÉ  SOUTĚŽE

Uchazeč je povinen prokázat svoji způsobilost k řešení navrhovaného projektu podle §18 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon“).
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),
nepodal návrh na povolení vyrovnání, nebo vůči němuž nebyl podán návrh na prohlášení konkursu na jeho majetek, anebo nebyl zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek jeho majetku (zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů), anebo který není v likvidaci,
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 a vývoji.
Ministerstvo kultury nevyužilo možnost uzavřít s vybranou právnickou osobou smlouvu o pomoci při organizačním zajištění veřejné soutěže, kterou mu umožňuje ustanovení §23 zákona. Doklad o způsobilosti uchazeče dle ustanovení § 18 odst. 2 g) zákona není tedy vyžadován. 

Uchazeč prokazuje splnění způsobilosti podle:
	odst. 1 a)

	předložením fotokopie dokladu o dosažení vysokoškolského vzdělání řešitelem projektu,

seznamem odborníků účastnících se na řešení projektu s citací jejich nejvýznamnějších výsledků ve výzkumu a vývoji dosažených v oblastech srovnatelných s  jejich činností při řešení projektu, 
fakultativně předložením dalších oprávnění, jiných dokladů o splnění odborných předpokladů, které přiloží k návrhu projektu,
	odst. 1 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),
	odst. 1 c) až 1 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 a vývoji pro fyzickou osobu/právnickou osobu je zveřejněno na internetové adrese www.mkcr.cz – Výzkum a vývoj. Organizační složky státu nebo územního samosprávného celku budou vyplňovat čestné prohlášení určené pro právnické osoby.

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) 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) pouze k jednomu návrhu projektu, u ostatních návrhů se uvede odkaz na tento návrh.

2.	Návrh projektu ve formě předepsané Ministerstvem kultury musí být předložen písemně ve trojím vyhotovení. 

3.	Veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji začíná vyhlášením v Obchodním věstníku, prostřednictvím Informačního systému výzkumu a vývoje (VES) a na webové stránce poskytovatele dne 6. června 2007 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, tedy 7. června 2007 a trvá do 
13. července 2007 (rozhoduje den doručení). Návrhy projektů je možné podávat pouze:

a) poštou na adresu: Ministerstvo kultury
                                    Koordinační centrum pro výzkum a vývoj 
                                    Maltézské nám. 1, 118 11 Praha 1
b) osobním doručením do podatelny Ministerstva kultury na adresu Maltézské nám. 1, 118 11 Praha 1, a to nejpozději do 13. července 2007 do 15.00 hodin.

Hodnotící lhůta je období, ve kterém poskytovatel zajistí zhodnocení návrhů projektů, rozhodne a vyhlásí výsledky veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji. Hodnotící lhůta trvá od 14. července do 27. prosince 2007 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 a vývoji a dále vzorové Čestné prohlášení uchazeče o způsobilosti uchazeče ve veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji na:
	internetové adrese: www.mkcr.cz v části Výzkum a vývoj
	v kanceláři Koordinačního centra pro výzkum a vývoj MK ČR na adrese:

            Ministerstvo kultury
Koordinační centrum pro výzkum a vývoj
Milady Horákové 139,
Praha 6
257 085 427 nebo 257 085 408
e-mail: eva.biedermanova@mkcr.cz" eva.biedermanova@mkcr.cz; helena.kacovska@mkcr.cz;
pracovní dny 9 – 11. 30 hod., 13 – 15. 30 hod.

Pouze odborné zaměření možno konzultovat na adrese:

k programu č. 2- 1. a 2. podprogramu
Odbor umění a knihoven MK, Nostický palác, 
Maltézské nám. č.1, Praha 1 – Malá Strana 
tel.: 257 085 216 - Mgr. Petra Miturová
e-mail: petra.miturova@mkcr.cz" petra.miturova@mkcr.cz

            k programu č. 3 -  2. a 4.  podprogramu 
Odbor médií a audiovize MK, 
Milady Horákové 139, Praha 6
tel.: 257 085 349 – Bc. Helena Fraňková
e-mail: helena.frankova@mkcr.cz

k programu č. 4 - 1. podprogramu
Odbor ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií
MK, Milady Horákové 139, Praha 6
            tel.: 257 085 457 - Mgr. Hana Vondráčková
            e-mail: hana.vondrackova@mkcr.cz" hana.vondrackova@mkcr.cz

	Poskytovatel předpokládá, že Smlouvy o poskytnutí účelové podpory budou uzavřeny nejpozději do 11. února 2008.


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 
6.	Kritéria hodnocení návrhů projektů

Splnění podmínek pro přijetí návrhů projektů do veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji
Uchazeč splní podmínky stanovené poskytovatelem pro přijetí návrhu projektu do veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji, pokud dodrží náležitosti předkládaného návrhu projektu, 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/osobním doručením)? 
ANO – NE

Byl návrh projektu podán písemně ve trojím vyhotovení?
ANO – NE

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

Je podepsán návrh projektu statutárním orgánem, členem/členy statutárního orgánu uchazeče/ů nebo v případě uchazeče - fyzické osoby s IČ/bez IČ uchazečem?

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


Je předložen doklad dosažení vysokoškolského vzdělání řešitelem projektu?
ANO – NE

Je předložen seznam odborníků účastnících se na řešení projektu s citací jejich nejvýznamnějších výsledků ve výzkumu a vývoji dosažených v oblastech srovnatelných s  jejich činností při řešení projektu?

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 

Jsou předložena a podepsána čestná prohlášení o způsobilosti uchazeče (právnické osoby) ve veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji všemi členy statutárního orgánu uchazeče?/Je předloženo a podepsáno čestné prohlášení o způsobilosti uchazeče (fyzické osoby s IČ/fyzická osoba bez IČ) ve veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji uchazečem?

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

ANO – NE
5
Nepřekračuje uchazečem požadovaná účelová podpora v návrhu projektu zveřejněné roční limity účelové podpory vyhlášené poskytovatelem?
ANO - NE
6
Odpovídá doba řešení navrhovaného projektu podmínkám vyhlášeným ve veřejné soutěži pro délku projektů k příslušným programům/podprogramům? 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 návrhů projektů do veřejné soutěže. Důvodem pro vyloučení návrhu projektu z hodnocení předložených návrhů je nedodržení dalších povinností, podmínek nebo závazků uvedených v §14 odst. 4 zákona. Splnění podmínek pro přijetí návrhů projektů vyhodnotí komise pro přijímání návrhů projektů jmenované poskytovatelem. O přijetí nebo nepřijetí návrhu projektu do veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji rozhodne poskytovatel.
Odborná hodnocení do veřejné soutěže přijatých projektů budou provádět oponenti (experti) vybraní Ministerstvem kultury a poradní orgány poskytovatele - Rady programu pro hodnocení programových projektů; 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 a vývoji

1
Předmětem návrhu projektu je činnost definovaná jako výzkum nebo vývoj podle §2 odst.1 zákona
ANO – NE

2
Návrh projektu je přihlášen ke konkrétnímu programu/podprogramu
ANO – NE


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

	soulad cíle projektu s cíli schváleného resortního programu, resp. jeho podprogramu

kritéria
váha (w)
Návrh projektu má stanoveny cíle, které jsou v souladu se stanovenými cíli programu, resp. podprogramu
2

	kvalita projektu (pracovní hypotéza, originalita projektu a jeho řešení)

kritéria
váha (w)
Navrhovaný postup řeší důležitý problém v oblasti daného výzkumného směru
4
Vypovídací schopnost a přesvědčivost zpracování projektu je vyhovující
2
Navrhovaná metodika řešení je použitelná a dává záruky dosažení stanovených cílů
2
Cíle projektu jsou z hlediska stanovených úkolů i času reálné
4
Pravděpodobnost nesplnění cílů projektu je malá nebo je v přijatelné výši
2

	odborná úroveň žadatele (uchazeče) a jeho řešitelského týmu

kritéria
váha (w)
Řešitel/řešitelský tým dává záruku úspěšného vyřešení projektu
4

	vybavenost pracoviště

kritéria
váha (w)
Stávající materiální, laboratorní, přístrojové, případně jiné vybavení řešitelského pracoviště nebo řešitelských pracovišť poskytuje záruky úspěšného řešení projektu
1
Požadavky na pořízení nových zařízení jsou bezesporu oprávněné a odpovídající rozsahu  deklarovaného i pravděpodobného  účelného využití
1

	vědecká hodnota projektu a očekávaný přínos pro resort kultury, příp. mezinárodní

kritéria
váha (w)
Očekávané výsledky řešení projektu budou přínosem pro rozvoj poznání dané oblasti v níž se výzkum  realizuje, naplňují očekávané přínosy programu/podprogramu
4
Očekávané výsledky řešení projektu budou mezinárodním přínosem pro rozvoj poznání dané oblasti v níž se výzkum realizuje, naplňují očekávané přínosy programu/podprogramu
6

	přiměřenost a účelnost nákladů na řešení projektu

kriteria
váha (w)
Kalkulace nákladů, struktura a jejich výše odpovídá rozsahu navrhovaného projektu
2

Odborná hodnocení, která budou provádět oponenti (experti) vybraní Ministerstvem kultury, probíhá posouzením, jakou měrou jsou jednotlivá uvedená kritéria II.- VII. 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. - VII. má svoji váhu w. Celkové bodové ohodnocení kritéria je dáno součinem koeficientu k (tj. míry shody) a váhy w. Konkrétní váhu jednotlivých kritérií v uvedeném bodovém intervalu stanoví poskytovatel.

	výstup projektu: každému předpokládanému a v přihlášce projektu jmenovitě uvedenému/v průběhu řešení dosaženému výsledku, který odpovídá platné struktuře RIV, bude při hodnocení přiřazena níže uvedená váhová hodnota stanovená poskytovatelem a všechny tyto hodnoty za jednotlivé výsledky budou sečteny. K předpokládaným/v průběhu řešení dosaženým výsledkům, které neodpovídají platné struktuře RIV, nebude při bodovém hodnocení tohoto kritéria přihlíženo. Při hodnocení tohoto kritéria se nepoužije koeficient k (míra shody); celkové bodové hodnocení kritéria VIII. bude součtem váhových hodnot všech v přihlášce projektu uvedených, platné struktuře RIV odpovídajících, předpokládaných/v průběhu řešení dosažených výsledků. Při přidělování bodového hodnocení výsledkům je nutné zohledňovat k  jaké skupině hlavních oborů je projekt uchazečem přihlášen. Pokud je v poli P12 v přihlášce projektu uvedeno písm. A (dle číselníku IS VaV je projekt řazen do skupiny oborů A), pak je projekt a jeho výsledky z oblasti společenských věd; pokud je v poli P12 v přihlášce projektu uvedeno písm. B, C, D, E, F, G, I, J, K (dle číselníku IS VaV je projekt řazen do skupiny oborů B - K), pak je projekt a jeho výsledky z oblasti ostatních věd. Pro některé druhy výsledků je bodové hodnocení odlišné – společenské/ostatní vědy a vychází z principů obsažených v Metodice hodnocení VaV pro rok 2007.

kritéria
váha (w)
P –  patent nebo jiný výsledek chráněný podle zvláštních předpisů
50
P -  patent, tj. evropský nebo mezinárodní patent (EPO, USPTO), patent USA a Japonska
500
Z -  poloprovoz, ověřená technologie 
75
S -  prototyp 
25
S -  uplatněná metodika 
25
S -  funkční vzorek 
25
S -  autorizovaný software
25
S -  výsledky aplikovaného výzkumu promítnuté do právních předpisů a norem 
25
S -  užitný vzor 
25
S -  specializované mapy s odborným obsahem 
25
Jimp - článek v impaktovaném odborném periodiku světové databáze ISI 
15
Jrec -  pro skupinu hlavních oborů A - společenské vědy - článek v recenzovaném odborném periodiku - nerozlišuje se jazyková mutace
4
Jrec -  pro skupinu hlavních oborů B – K - ostatní vědy - článek  v recenzovaném odborném periodiku v  českém/slovenském jazyce
1
Jrec  -  pro skupinu hlavních oborů B – K - ostatní vědy - článek v recenzovaném odborném periodiku v ostatních jazykových mutacích
2
B - pro skupinu hlavních oborů A - společenské vědy - odborná kniha v českém/slovenském jazyce
25
B - pro skupinu hlavních oborů A - společenské vědy - odborná kniha  v ostatních jazykových mutacích
50
B - pro skupinu hlavních oborů B – K - ostatní vědy - odborná kniha v českém/slovenském jazyce
12,5
B - pro skupinu hlavních oborů B – K - ostatní vědy - odborná kniha v ostatních jazykových mutacích
25
C - pro skupinu hlavních oborů A - společenské vědy - kapitola v odborné knize - nerozlišuje se jazyková mutace
4
C - pro skupinu hlavních oborů B – K - ostatní vědy - kapitola v odborné knize v  českém/slovenském jazyce
1
C - pro skupinu hlavních oborů B – K - ostatní vědy - kapitola v odborné knize v ostatních jazykových mutacích
2
D - pro skupinu hlavních oborů A - společenské vědy - článek ve sborníku - nerozlišuje se jazyková mutace
0,4
D - pro skupinu hlavních oborů B – K - ostatní vědy - článek ve sborníku v  českém/slovenském jazyce
0,1
D - pro skupinu hlavních oborů B – K - ostatní vědy - článek ve sborníku v  ostatních jazykových mutacích
0,2
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
uspořádání M – konference, W - workshopu
0
uspořádání  E - výstavy 
0
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 programu pro hodnocení programových projektů - při hodnocení přihlížet. Sumární bodové hodnocení projektu bude dáno součtem celkových bodových hodnocení udělených jednotlivými oponenty projektu a bude zásadní pro stanovení výsledného návrhu pořadí všech návrhů projektů ve veřejné soutěži u konkrétního programu, resp. podprogramu, který předkládá poradní orgán poskytovateli k rozhodnutí o výběru.

	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.


	Účelové finanční prostředky na projekty vybrané vyhlašovatelem veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji budou poskytnuty formou dotace do 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 zveřejněné roční limity možných výdajů programů/podprogramů ve veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji na rok 2008. 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 nebo změnou výše účelové podpory na žádost uchazeče podle §9 odst. 7 zákona. Na přidělení finančních prostředků není žádný právní nárok.


9.	Výsledky veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji budou oznámeny dne
27. prosince 2007 stejným způsobem jakým probíhalo vyhlášení této veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji - tedy zveřejněním v Obchodním věstníku, IS VaV- 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.

