Otázky a odpovědi k 4. veřejné soutěži programu NPU I (2.část):
Různé:
1) Ve formuláři Návrh projektu v části B8 je požadován seznam uplatněných výsledků za uplynulý rok.
Vzhledem k termínu odevzdání návrhu projektu v lednu, nebudou v RIV zaevidovány výsledky za rok
2014. Který rok je tedy „uplynulý“?
Doporučujeme uvést výsledky za rok 2013 (podle RIV, tedy uplatněné), tak výsledky prokazatelně
realizované v roce 2014 (články již publikované – nikoliv zaslány k publikování, udělené patenty – nikoliv
podané přihlášky, apod.) Toto „uplatnění“ si hodnotitel může ověřit přímo náhledem do daného
časopisu, příp. v databázi ÚPV, apod.

2) Jaký úvazek je akceptovatelný u klíčového pracovníka?
Vzhledem k povaze této pozice doporučujeme, aby klíčový pracovník měl na projektu NPU I (v části
evidované jako podpora z NPU I) v průměru za celou dobu řešení projektu úvazek minimálně 0,5. Může
nastat i případ, že klíčový pracovník v jednom roce není financován z dotace NPU I, ale pracuje na
projektu, který je evidenčně vykazován jako „dofinancování“. Přesto může být veden jako klíčový
pracovník řešitelského týmu projektu NPU I.

3) Prosím o informaci, zda MŠMT podporuje ve svých programech ve výzkumu a vývoji „Open Access“,
tj. zda náklady spojené s publikováním formou "otevřeného přístupu" hradí řešitelům v rámci
uznatelných - způsobilých - nákladů a v jakých programech?
Obecně MŠMT ve svých programech podpory VaVaI respektuje doporučení EK z července r. 2012 i RVVI,
které bylo dne 28. 2. 2014 projednáno a schváleno na 291. zasedání RVVI a rozesláno dne 29. 4. 2014
pod čj.: 5778/2014-RVV všem poskytovatelům. V důsledku toho se u nově vyhlašovaných veřejných
soutěží na podporu projektů VaVaI požaduje (obdobně jako u projektů evropského rámcového
programu Horizon 2020) zjednodušeně řečeno u všech publikačních výstupů a všude tam, kde příjemce
podpory výsledek komerčně nevyužije nebo ho nelze chránit podle zvláštních právních předpisů
(patentová ochrana a další průmyslová práva...) poskytnout výsledek v režimu otevřeného přístupu.
Náklady na zpřístupnění výsledku v režimu otevřeného přístupu budou pak způsobilým nákladem
a uchazeč o podporu by si je měl v návrhu projektu naplánovat. Tam, kde se jedná o již běžící projekty,
příjemce může uplatnit náklady na otevřený přístup v položkách určených na „publicitu a prezentaci
výsledků“, pokud takové existují, jinak lze případně požádat poskytovatele o souhlas se změnou
specifikace uznaných nákladů“ a příslušné náklady poskytovateli vyčíslit před provedením změny nebo je
za předchozího souhlasu poskytovatele naplánovat při aktualizaci rozpočtu na následující kalendářní rok,
popř. lze i uzavřít v tomto smyslu dodatek k již exitující smlouvě o poskytnutí podpory.
Důrazně však doporučujeme kontaktovat v případě publikačních výstupů předem odborného pracovníka
příslušné knihovny, který Vám s otevřeným přístupem poradí (řada odborných periodik je univerzitami
předplácena, vč. časopisů s otevřeným přístupem) Možnosti publikovat v otevřeném přístupu je třeba
konzultovat zejména z ekonomických důvodů s knihovnou, která je nakupuje, aby zbytečně nedocházelo
k dvojím platbám producentům(!), jinak právníka.
Současně doporučujeme případnou změnu v uznaných nákladech projektu konzultovat předem
s administrátorem programu.
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