Zápis ze setkání členů konsorcií
EIZ VaVaI koordinovaných NTK
konaného dne 16. 1. 2013 v NTK
50º6'14.083"N, 14º23'26.365"E
Národní technická knihovna
National Technical Library

Prezenční listina je vystavena na webových stránkách https://www.techlib.cz/cs/689elektronicke-zdroje-konsorcia-ntk.
V průběhu setkání bylo probráno několik důležitých témat týkajících se programu LR: Informace
– základ výzkumu. Vzhledem k tomu, že k jednotlivým závěrům účastníci docházeli až před
koncem setkání, nebude zápis strukturován chronologicky, ale podle témat.
Předplatné na rok 2018
NTK potřebovala ověřit, jestli mají účastníci konsorcií zájem o předplacení EIZ až do roku 2018,
jak umožňuje zadávací dokumentace programu LR. Bylo rozhodnuto předplácet pouze do roku
2017. Nákup pro období po roce 2017 by měl být zajištěn centralizovaně.
Výše podpory a výše plateb pro rok 2013
Částky pro rok 2013 jsou již dané, výše plateb jednotlivých institucí se budou lišit pouze podle
toho, pro jakou výši podpory se konsorcium rozhodne, aby hned v prvním roce programu
nediskriminovalo další uchazeče o podporu. Byla navrhována částka cca 88 mil. EUR (tak by
potom zůstalo dostatečné množství financí pro další projekty), ale nakonec bylo schváleno, že
se řešitelé projektu pokusí čerpat částku 108 mil. Platba v projektu za zdroje přístupné v roce
2013 bude vyfakturována až po zahájení projektu (1. 8. 2013), čímž budou splněny podmínky
zadávací dokumentace.
Prohlášení pro rok 2013
Od velkého množství účastníků zaznělo, že situace, ve které byla podepsána Prohlášení pro rok
2013, byla odlišná od současné situace. Finanční možnosti některých institucí se zhoršily,
některých naopak zlepšily. Pro potřebu projektu do programu LR budou použita.
Aktuální stav programu LR, zadávací dokumentace
Štěpánka Žižková představila nejdůležitější body ze zadávací dokumentace programu LR.
Projekt NTK má název Efektivní zpřístupnění multioborových licencovaných EIZ, páteře
informační infrastruktury výzkumu a vzdělávání (akronym Infra VaV). Do řešitelského týmu
přibyla Miroslava Sudová.V současné chvíli jsou zpracovány všechny textové části projektu,
zbývá část finanční. Celá zadávací dokumentace a dotazy ze seminářů pro řešitele jsou
dostupné na adrese http://www.msmt.cz/vyzkum/program-informace-zaklad-vyzkumu.
Maximální podpora pro jeden projekt je 580 mil. Kč. Stejně jako v předchozích projektech je
nutné vyloučit křížové financování. Spoluúčast členů konsorcií musí činit minimálně 25% na
jednu instituci a celou dobu trvání projektu (tzn., že v jednotlivých letech může instituce
tuto hranici překročit v obou směrech při zachování celkové spoluúčasti minimálně 25%).
Podrobný rozpočet financí je v projektu vyžadován pouze pro rok 2013, u ostatních roků
bude uveden hrubý rozpočet.
Prohlášení pro roky 2014 – 2017 potřebné do projektu
NTK předložila prohlášení vytvořené tak, aby naplňovalo podmínky zadávací
dokumentace, kterým bude v projektu doložen smluvní vztah mezi NTK a členy konsorcií
pro program LR. Někteří účastníci setkání nesouhlasili se zněním prohlášení. Bylo tedy
dohodnuto, že jednotlivé instituce budou moci text prohlášení drobně modifikovat tak, aby jim
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vyhovovalo, přičemž ale nesmí být vynechány podmínky definované v zadávací dokumentaci
programu.
Rozdělení nákladů na jednotlivé zdroje v letech 2014-2017
Byly předloženy 3 modely, podle kterých by mohla být v budoucnu určena výše podpory a tím i
spoluúčasti u jednotlivých zdrojů. Varianty jsou: víceméně zachovat stávající model; podpořit
databázi Scopus z 25% a ostatní zdroje rovnoměrně; podpořit všechny zdroje rovnoměrně.
Všeobecný souhlas získal první model. Podrobnosti jsou k nalezení v prezentaci Martina
Svobody, která byla rozeslána členům konsorcií e-mailem.
Rozdělení nákladů na jednotlivé instituce v letech 2014-2017
Suweco zpracovalo pro ilustraci návrh rozpočtu na jednotlivé instituce pro jednu z databází
(J. Wiley) podle FTE ve třech variantách: „coreFTE“, „core FTE STM“ a plné FTE. Za použití
tohoto modelu by se pro některé instituce ceny výrazně zvýšily, pro jiné výrazně snížily. Tento
model není použitelný např. pro ústavy Akademie věd. Z porovnání modelu rozpočtu finského
konsorcia FinELib a zkušeností z Holandska vyplývá, že rozpočet podle statistik využití ani podle
FTE není příliš efektivní. Bylo dohodnuto, že rozdělení nákladů si na základě finančních údajů
od fy Suweco rozdělí vnitřně všechny ústavy AV ČR a také vysoké školy, ostatním institucím
zůstanou platby podle návrhu dodavatelů.
Doplňkový obsah
Backfiles od Wiley a Springer, ebooks a další, jsou dostupné za velmi výhodné ceny. Bylo by
možné je pořídit až v průběhu řešení projektu, podle zájmu účastníků konsorcií. Pokud tento
obsah nebude pořízen, sníží se spoluúčast.

18. 1. 2013 Sudová
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