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Příloha č. 1

ZÁPIS Z KULATÉHO STOLU Č. 1
Projekt: CzechELib

Místo jednání: Senovážné nám. 25, Praha 1

Datum: 26. 1. 2016

13:00 – 15:30

Zapsal:

Dne: 5. 2. 2016

Přítomni: Anděl Petr, Bartošek Miroslav, Blažková Daniela, Burgstaller Jiří, Feberová Jitka, Nová Hana, Jirát Jiří,

Konvalinka Petr, Lhoták Martin, Macháček Michal, Nevěřil Jakub, Pospíšil Milan, Rosůlek Milan, Rychtařík
Miroslav, Svoboda Martin, Svobodová Věra, Zažímalová Eva
Program:
1. Aktuální body jednání:
a) Projekt CzechELib – představení projektu a jeho cílů.
b) Forma a cíl zapojení expertů (členů pracovní skupiny) v přípravě a realizaci projektu.
c) Aktivity projektu.
d) Proces přípravy a realizace projektu, harmonogram.
e) Diskuze.
Průběh jednání:
Ad 1) Aktuální body jednání:
a) Projekt CzechELib – představení projektu a jeho cílů:
J. Burgstaller představil projekt, jeho cíle, roli, finanční alokaci (1,3 mld. Kč), harmonogram realizace i
samotné přípravy projektu. Informoval o uskutečněné konzultaci projektového záměru s Řídicím
orgánem. Potencionální problém ohledně možných příjmů projektu – spolupodílení se odběratelů EIZ
(VŠ, RVVI, atd.). Způsobilost výdajů od schválení výzvy – projekty musí být schváleny do 7 měsíců od
podání žádosti o podporu.
b) Forma a cíl zapojení expertů (členů pracovní skupiny) v přípravě a realizace projektu:
Zapotřebí vybudovat expertní tým – na plný úvazek, dále budou uzavírány dohody mimo pracovní
poměr. Základní cíl = zpřístupnění licencí pod NTK, nákup licencí, míra hodnocení přístupů a
mezinárodní kontext. Projektový záměr byl předložen Poradě vedení MŠMT, pokud bude schválen, je
zapotřebí zpracovat chartu projektu. Na Monitorovacím výboru OP VVV bude předložena výzva
Řídicím orgánem a následně charta žadatelem.
Byly detekovány nesrovnalosti v problematice finančních toků, které se řešily na jednání se zástupci
sekcí I, III, IV a VI, kde vzešly tři možné varianty řešení problematiky určení příjemce. Varianta 1
(příjemce je NTK), varianta 2 (2 projekty - příjemce NTK a příjemce MŠMT), varianta 3 (příjemce MŠMT,
NTK partner). Varianta 1 byla preferována sekcí I a VI. Varianta 2 byla zavrhnuta z důvodu její
neaplikovatelnosti s metodikou OP VVV, kdy by MŠMT muselo v rámci projektu realizovat věcnou
aktivitu, která by ovšem ztrácela význam, pokud by byla realizována NTK.
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M. Lhoták upozornil na absurditu právních stanovisek a projevil zájem o přesnou definici kompetencí
NTK.
M. Svoboda a M. Bartošek upozornili na nutnost stanoviska MŠMT k problematice vyjasnění určení
příjemce dotace a partnera.
M. Pospíšil a P. Konvalinka vyjádřili potřebu politické podpory prostřednictvím ČKR a RVŠ.
M. Pospíšil konstatoval vhodnost participace zástupce odboru 33 v plánovací komisi programu OP
VVV.
c) Aktivity projektu:
Příprava charty – rozdělení na jednotlivé týmy.
M. Bartošek se dotázal na souvislost charty s projektovou žádostí. Na tento dotaz odpověděl J.
Burgstaller, že charta projektovou žádost nenahrazuje.
V. Svobodová se dotázala na udržitelnost projektu. J. Burgstaller odpověděl, že udržitelnost je
stanovena výzvou, kdy předpokládáme, že hlavním předmětem udržitelnosti bude samotné centrum
CzechELib a navrhnutý systém nákupu EIZ.
M. Lhoták upozornil, že náklady na provoz centra CzechELib v období udržitelnosti by měly být
zohledněny při finančním plánování MŠMT.
P. Konvalinka navrhnul financování udržitelnosti Národním programem udržitelnosti.
M. Bartošek upozornil, že harmonogram výběrových řízení je těžké specifikovat dopředu.
M. Lhoták se dotázal na výčet organizací, které budou moci vstoupit do konsorcia CzechELib. J.
Burgstaller odpověděl, že cílová skupina bude upřesněna na základě dalších diskuzí pracovní skupiny.
d) Proces přípravy a realizace projektu, harmonogram:
Harmonogram přípravy projektu:
•

Předložení projektového záměru do PV

únor 2016

•

Předložení charty Monitorovacímu výboru OP VVV

duben 2016

•

Avízo o vypsání výzvy ze strany ŘO OP VVV

květen 2016

•

Předložení charty do PV

květen 2016

•

Vypsání výzvy Řídicím orgánem

červen 2016

•

Předložení projektového záměru do hodnocení

červen 2016

•

Podpis právního aktu a zahájení realizace

srpen 2016

Harmonogram realizace projektu: 8/2016 – 12/2022
e) Diskuze:
Uskutečnila se diskuze nad upřesněním projektového záměru. Upravený projektový záměr je přílohou
zápisu.
Projekt je podporován všemi účastníky kulatého stolu. V závěru jednání vzešla preference, aby
příjemcem dotace bylo MŠMT a partnerem NTK.
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