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Projekt NCIP VaVaI

216. 9. 2020

Projekt sdílených činností (novinka „malé novely“ zák. 130/2002 Sb.)         

Národní centrum informační podpory VaVaI - navazuje na Projekt CzechELib z  
OP VVV. Tím bylo vytvořeno Národního centrum CzechELib, jehož účelem je 
centralizovat pořizování a správu elektronických informačních zdrojů (EIZ) formou 
předplatného a nastavit jednotná pravidla. Spoluúčast na financování EIZ z prostředků 
EU končí v r. 2020. Financování provozu centra z prostředků EU končí v r. 2022.

• NCIP VaVaI je určený
• primárně ke kofinancování pořizování EIZ, zejména formou transformačních

smluv na Gold OA – od r. 2021, tam, kde to je možné,
• k centrálnímu financování provozu NC CzechELib – od r. 2023

• a nově k podpoře VaVaI formou vybudování platformy OSS4R

• Zahájení: 1. 1. 2021

• Ukončení: 31. 12. 2027



OSS4R 

316. 9. 2020

Fáze výzkumného cyklu: 
Dibuszová, E.; Hnátková, E.; Svoboda, 
M.: Strategické rámce 2021 -2027, 
NTK, Praha 2020.



Projektové aktivity NCIP VaVaI (1)
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PA1 - Zajištění provozu CzechELib
1. 2021-2022 pouze pořizování EIZ (NC CzechELib podporováno z OP VVV)
2. 2023-2027 provoz NC CzechELib + pořizování EIZ

Garant: Jiří Jirát

PA2 - Pokročilé asistované a samoobslužné informační a datové služby
• vytvoření portálu One-Stop-Shop for Researchers: jednotný přístup ke zdrojům a

službám
• metodické a instruktážní podpory
• propojení výzkumné a realizační sféry

Garanti: Alena Chodounská/Jan Pokorný

16. 9. 2020



Projektové aktivity NCIP VaVaI (2)

516. 9. 2020

PA3 - Implementace evropských standardů do výzkumného prostředí ČR
• spolupráce s klíčovými aktéry a organizacemi podporujícími implementaci otevřeného přístupu
• prezentace a rozvoj principů otevřené vědy (Open Access, Open/FAIR Data, Open Peer Review, 

Open Education, Open Source, Citizen Science…)
• koordinace národního konsorcia pro ORCID

Garant: Eva Hnátková

PA4 - Národní repozitář
• dokumentový repozitář
• Open Source Software Invenio 3, spolupráce NTK, CESNET, VŠCHT Praha 
• validace dat, řízení přístupu, HANDLE, interoperabilita s IS VAVAI, OpenAIRE, posléze LTP
• naplnění části Opatření 2.5 Koncepce IS VaVaI 2021 - 2025

Garant: Petra Černohlávková



Projektové aktivity NCIP VaVaI (3)

616. 6. 2020

PA5 - Technické a softwarové zabezpečení
• vývoj a správa softwarových nástrojů pro digitální služby založených na AI
• cílená akvizice, identifikace multioborových témat, spolupráce veřejné a komerční 

sféry – propojení nabídky a poptávky, rešeršní nástroje pro patenty a normy, 
výpůjčky z fondů českých i zahraničních knihoven

Garant: Jan Pokorný

PA6 - Řízení projektu
• vedení, kontrola a administrativa projektu, status reporty, zprávy o realizaci a 

evaluační zprávy
• sekretariát Vědecké rady projektu

Garant: Milan Rosůlek



Projektové aktivity NCIP VaVaI (4)

716. 9. 2020

Koncepce, řízení a odpovědnost

Hlavní odborný garant: Eva Dibuszová

Hlavní projektový manažer: Jiří Burgstaller

Hlavní odpovědnost za řádnou realizaci projektu: Martin Svoboda



Strategický záměr ministerstva pro oblast VŠ (1)

816. 9. 2020

Strategický záměr ministerstva pro oblast VŠ na období od roku 2021 („SZ2021+“) formuluje 
obecnou vizi a obsahuje celkem šest prioritních cílů, jejichž naplňování má být v 
následujícím období klíčové pro rozvoj vysokého školství:

1. Rozvíjet kompetence přímo relevantní pro život a praxi v 21. století

2. Zlepšit dostupnost a relevanci flexibilních forem vzdělávání

3. Zvýšit efektivitu a kvalitu doktorského studia

4. Posilovat strategické řízení a efektivní využívání kapacit v oblasti výzkumu a vývoje na VŠ

5. Budovat kapacity pro strategické řízení vysokého školství

6. Snížit administrativní zatížení pracovníků vysokých škol, aby se mohli naplno věnovat 
svému poslání

https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/strategicky-zamer-ministerstva-pro-oblast-vs-na-obdobi-od


Strategický záměr ministerstva pro oblast VŠ (2)

916. 9. 2020

Prioritní cíl 4. má následující operační cíle:

A. Dokončit komplexní proměnu prostředí a nastavení procesů;

B. Zajistit rozvoj infrastrukturních služeb;

C. Podporovat excelenci a společenskou relevanci výzkumu;

D. Rozvíjet mezinárodní spolupráci;

E. Spolupracovat se strategickými partnery při realizaci politiky VaV.

O spolupráci s vysokými školami se v operačním cíli 4B říká: 

MŠMT bude zapojovat zástupce VŠ prostřednictvím jejich reprezentace do činností 
spočívajících v koncepci, implementaci a řízení tzv. „projektu sdílených činností“, který bude 
od roku 2021 realizován za účelem posilování využívání strategické inteligence v procesech 
tvorby politiky výzkumu, vývoje a inovací ČR a zintenzivnění strategické informačně-
poradenské podpory.



Dny vzdělávací činnosti vysokých škol, 2.-3. 9. 2020 

1016. 9. 2020

NM Doleček ve své prezentaci zmínil NTK, resp. NCIP VaVaI v rámci prioritního cíle 4:

• zdůraznil vytvoření tzv. „malých infrastruktur" prostřednictvím „projektů sdílených 
činností“, který se podařilo vložit novelou do zákona 130/2002 Sb.

• NCIP VaVaI má sloužit jako nástroj podpory pro VŠ, resp. celé VaVaI

• bude zahrnovat centrální nákup elektronických zdrojů, ale také i pokročilé asistované a 
samoobslužné informační a datové služby i centrální podporu Open Science

• NCIP VaVaI má být „prodloženou rukou“ MŠMT a je lepší, že ho řídí NTK pod vedením 
MŠMT, než zadávat podporu externím subjektům

• zdůraznil, že MŠMT má  řídící roli a role NTK je výkonná a koordinační

• podobný projekt sdílených činností na podporu internacionalizace by se měl zapojit 
Dům zahraničních služeb



Schéma řízení a participace v projektu
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ŘÍDICÍ VÝBOR
zástupci klíčových orgánů VaVaI

předseda (MŠMT)

2 místopředsedové (RVVI, VŠ)

6 členů (1 MŠMT, 1 AV ČR, 1 ÚV ČR, 3 NTK)

VĚDECKÁ RADA
zástupci cílové skupiny

předseda (řed. NTK)

místopředseda (zástupce NTK pro

projekt za NCIP VaVaI)

8 členů (organizace VaVaI … VŠ, AV ČR, 

jiné VO, průmysl, …)

ÚROVEŇ ŘÍZENÍ VaVaI
Ústřední orgány státní správy 

v oblasti řízení VaVaI: MŠMT, 

RVVI, MPO, AV ČR a další.

INSTITUCIONÁLNÍ ÚROVEŇ 

VaVaI
Management výzkumných organizací 

a dalších subjektů působících v 

systému VaVaI.

PROJEKTOVÝ TÝM
NTK

Hlavní projektový manažer 

Garant PA 6

Hlavní odborný garant   PA 1–5

Odborní garanti (= předsedové Odborné rady)

PA 1             PA 2               PA 3             PA 4              PA 5

Projektová 

kancelář / PA 6

Odborná 
rada

Odborná 
rada

Odborná 
rada

Odborná 
rada

Odborná 
rada Participace

Lobování

Universities & 
Research 

Performing 
Organizations 

Research 
Funding 

Organizations

Research 
Libraries

Policy Making 
Organizations

Publishers
Research 

Infrastructures 

Researchers
Scientific 

Societies & 
Academies 

Citizen Scientist & 
Public 

Engagement 
Organizations

Business & 
Industry &

NGOs



Možnosti spolupráce se zástupci zainteresovaných stran
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Zástupci zainteresovaných stran mohou projekt ovlivňovat z různých pozic:
• V rámci Odborných rad PA 1 – 5 mohou spolupůsobit při tvorbě návrhů či 

doporučení příslušným garantům PA. Garanti aktivit návrhy předkládají Hlavnímu 
odbornému garantovi (HOG), který je po vzájemné shodě, předkládá Vědecké radě 
(VR) a ta je po dosažení shody členů VR prostřednictvím Předsedy VR předkládá 
Řídicímu výboru (ŘV).

• Lobují u svých zástupců ve VR.
• Lobují u svých zástupců v ŘV.

Konečné rozhodnutí je vždy na ŘV, kterému předsedá náměstek pro řízení 
Sekce vysokého školství, vědu a výzkum. ŘV dále kontroluje dodržování 
termínů, rozpočtu a evaluaci projektu. 

Odpovědnost za řádnou realizaci projektu má NTK, resp. její ředitel.



Struktura vnějšího prostředí NCIP VaVaI
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Závěr
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Je zřejmé, že se otevírá prostor pro silnou spolupráci 
na všech úrovních….
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Děkuji za pozornost

Otázky?

eva.dibuszova@techlib.cz
martin.svoboda@techlib.cz

16. 9. 2020




