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Plán na poslední rok realizace projektu
CzechELib

Co nás čeká v roce 2022
— Obnova cca 80 Licenčních smluv na zajištění a zpřístupnění EIZ
pro 125 – 130 členských institucí konsorcia CzechELib
— od roku 2017 uzavřela NTK skrze projekt CzechELib 80 Licenčních
smluv s vydavateli či jejich exkluzivními dodavateli k zajištění
a zpřístupnění více než 200 EIZ s účinností smluv vesměs
do 31. 12. 2022

— od roku 2017 uzavřela NTK skrze projekt CzechELib téměř 1200 smluv
o centralizovaném zadávání nebo smluv o zajištění
a zpřístupnění EIZ vč. dodatků s 125 členskými institucemi

Co nás čeká v roce 2022
— Finanční přehled čerpání projektu CzechELib a NCIP VaVaI od roku 2017 do
roku 2021

— Od roku 2017 do roku 2021 byl průměrný počet zaměstnaných osob hrazených
projektem 30 osob/rok, resp. se jedná o 16,62 úvazků/rok.
— Od roku 2017 do roku 2021 schválil Řídící výbor projektu 97 změnových listů
projektové dokumentace

Co nás čeká v roce 2022
— Podpisy smluv o zajištění a zpřístupnění EIZ s 40 členskými
institucemi z 14 veřejných zakázek na EIZ pro rok 2022 (doplnění
portfolia EIZ 2018 – 2021)
— Výběr zálohových plateb od 125 členských institucí na platby
za přístup k EIZ v roce 2022, cca 300 mil. Kč (jedná se spolupodíl
členských institucí dle typu EIZ ve výši 30 % nebo 50 %) a platby
vydavatelům vč. podílu NCIP VaVaI
— Ukončení nominace členských institucí k požadavkům přístupu
EIZ od roku 2023, již probíhá od 4.Q 2021, podpisy smluv
o centralizovaném zadávání
— Úprava metodik spojených s ukončením projektu CzechELib
a financováním aktivity CzechELib skrze projekt NCIP VaVaI, PA1

Co nás čeká v roce 2022
•

Úprava vzorových smluv s členskými institucemi a vydavateli EIZ, zejména
s ohledem na fakt uzavírání nejen „standardních“ Licenčních smluv, ale i
tzv. „transformačních“ smluv na základě změny paradigma u
předplatného za časopisy, kdy platby vydavatelům budou zahrnovat i
publikování v režimu Open Access

•

Příprava zadávací dokumentace k cca 80 veřejným zakázkám včetně
splnění podmínek zadávacího procesu ze strany MŠMT

•

Vyhlášení veřejných zakázek, vyjednávání, hodnocení a uzavření cca 80
Licenčních smluv s vydavateli či exkluzivním dodavateli

•

Uzavření 125 – 130 smluv o zajištění a zpřístupnění EIZ
členskými institucemi

s

Co nás čeká v roce 2022
•

Podpora členských institucí v rámci možností úpravy portfolia EIZ či
výpadcích přístupu k EIZ, zajišťování školení k EIZ, zpracování
bibliometrických analýz

•
•

Spoluúčast na rozvoji SW ERMS a SW CELUS

•

Realizace 2. interní evaluační zprávy projektu a podpora EY
externí evaluační zprávě

•
•

Závěrečná konference projektu, podpora publicity

Rozhodnutí o organizačním působnosti odboru 7 po ukončení projektu
CzechELib
při 5.

Plnění povinnosti reportingu projektu k MŠMT (zprávy z realizace, situační
zprávy, status reporty, zpráva pro MV OP VV vč. součinnosti při kontrole
na místě)

Co nás čeká v roce 2022
Za odbor 7 a všechny kolegy spolupracující na projektu CzechELib
děkujeme za podporu a přejeme klidné vánoční svátky a úspěšný rok
2022
V případě dotazů či jiné pomoci jsme Vám k dispozici. Detailnější
informace o stavu projektu ZDE.

