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TÉMA: RVVI ZNOVU ZASEDALA SPOLU SE ČLENY MEZINÁRODNÍ RADY
V prostorách Akademie věd ČR proběhlo 15. prosince 331. zasedání
vládní RVVI, kterého se účastnili také členové jejího expertního mezinárodního poradního orgánu. Hlavními tématy již třetího společného jednání s tzv. Mezinárodní radou během posledního roku byly
otázky spojené se strategií posílení mezinárodní spolupráce českých
výzkumných institucí, potřeba větší internacionalizace české vědy
a zvýšení excelence v základním výzkumu. Setkání vyvrcholilo pravidelným brífinkem po zasedání, jehož hlavními panelisty byli právě
špičkoví experti z mezinárodního poradního orgánu.

Hlavní výstupy programu 331. a mimořádného zasedání RVVI
ve dnech 15. prosince 2017 a 4. ledna 2018

AKTUÁLNĚ: JEDNÁNÍ NÁRODNÍCH INOVAČNÍCH
PLATFOREM
Závěrem roku proběhla ve dnech 12. až 19. prosince 2017 jednání
Národních inovačních platforem. Program i cíl všech uskutečněných jednání byl shodný.
Prvním bodem společných jednání byla informace o plánované
aktualizaci Strategie pro inteligentní specializaci (Národní RIS3
strategie), která by měla podle schváleného dokumentu proběhnout do konce roku 2018. Úřad vlády ČR plánuje se v tomto
kontextu zaměřit především na vývoj v jednotlivých aplikačních
odvětvích a na relevantnost a aktuálnost prioritních témat jednotlivých odvětví. V průběhu roku 2018 tedy budou probíhat intenzivní debaty nejen se členy Národních inovačních platforem,
ale i se zástupci státní správy, kteří se budou účastnit práce v pracovní skupině pro aktualizaci Národní RIS3 strategie.
Druhým diskutovaným bodem zde byla informace Technologické
agentury ČR (TA ČR) o připravované veřejné soutěži programu
Národní centra kompetence. Zástupci TA ČR plénu představili
základní parametry a cíle programu, tj. podporu dlouhodobé
spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou. V programu se
předpokládá integrace stávajících center, nikoliv podpora budování
center nových. Podstatným parametrem při hodnocení center
bude výše příjmů z neveřejných zdrojů. Zástupci TA ČR také
předložili k diskuzi návrh výzkumných témat, na která by měla
být centra zaměřena.

Předsedou mezinárodního poradního orgánu RVVI byl jmenován
prof. Josef Michl; foto: Česká televize

Prosincového zasedání RVVI se zúčastnilo šest členů Mezinárodní rady: Dr. Bohdan Pomahač z Brigham and Women’s Hospital
v Bostonu, prof. Dalibor Sameš z Kolumbijské univerzity v New
Yorku, prof. Josef Michl z University of Colorado v Boulderu,
prof. Ding-Ming Wang z tchajwanské National Hsinchu University of Education, dr. Reinhard Mauermann z Fraunhofer Institute
for Machine Tools and Forming Technology v Drážďanech a doc.
Dr. Vladislav Kolařík z Fraunhofer Institute for Chemical Technology v Berghausenu.
RVVI opakovaně vyjadřuje potřebu systematické spolupráce se
svým mezinárodním poradním sborem. Předsedou Mezinárodní
rady ustanovila RVVI na rok 2018 prof. Josef Michla. Zpravodajem zde byl z řad radních vybrán dr. Zdeněk Havlas.
Na pracovní diskusi s předsednictvy Grantové a Technologické
agentury ČR, která o den předcházela zasedání, a posléze na vlastním jednání RVVI, konstatovala Mezinárodní rada potřebu dalšího posunu ke změně kultury hodnocení výzkumných organizací,
velkých infrastruktur i hodnocení projektů směrem k postupům
běžně užívaným ve vyspělých zemích.

Premiér Andrej Babiš, který se stal novým předsedou Rady pro výzkum, vývoj a inovace, se 4. ledna během mimořádného jednání Rady setkal se
členy tohoto poradního orgánu vlády; foto: Úřad vlády ČR

KONEČNÉ VÝSLEDKY HODNOCENÍ VÝZKUMNÝCH
ORGANIZACÍ V ROCE 2016

Z DALŠÍHO PROGRAMU PROSINCOVÉHO A LEDNOVÉHO ZASEDÁNÍ RVVI

Rada pro výzkum, vývoj a inovace na svém 331. zasedání schválila v souladu s Metodikou hodnocení výsledků výzkumných
organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platnou pro léta 2013 až 2016), kterou vláda schválila svým usnesením ze dne 19. června 2013, č. 475., ve znění usnesení vlády ze
dne 16. 4. 2014 č. 250 a usnesení vlády ze dne 29. července 2015
č. 605, konečné výsledky hodnocení výzkumných organizací
v roce 2016. Výsledky byly zveřejněny 21. prosince 2017 a jsou
k dispozici ke stažení na hodnoceni16.rvvi.cz/www. (Tabulka
členěná dle výzkumných organizací a organizačních jednotek je
k dispozici na webu výzkum.cz na cestě Hodnocení VaVaI | 2016
| Hodnocení výsledků VO.)

331. zasedání
RVVI vzala na vědomí aktualizovaný materiál Definice druhů
výsledků výzkumu, vývoje a inovací v rámci implementace nového systému hodnocení výzkumných organizací (tzv. Metodika
hodnocení 2017+). Materiál na konci listopadu schválila vláda
jako přílohu nové Metodiky hodnocení a v platnost následně
vstoupil od 1. ledna 2018.

Součástí Hodnocení 2016 je korigované Hodnocení 2015 realizované dle dohody RVVI s Českou konferencí rektorů z dubna 2017.

Dále radní schválili konečné výsledky hodnocení výzkumných
organizací v roce 2016 a aktuálně dokončenou Analýzu stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se
zahraničím v roce 2016, kterou Rada poté předložila vládě pro
informaci.
K bodu Návrh výdajů státního rozpočtu ČR na VaVaI na roky
2019–2021 s výhledem do roku 2025 RVVI schválila Harmonogram jednání zástupců Rady a ÚV ČR se správci rozpočtových
kapitol o návrhu výdajů na VaVaI na léta 2019 až 2021.
Z dalších bodů jednání RVVI mj. schválila rámcový roční plán
Bioetické komise na rok 2018.
Mimořádné zasedání
Během mimořádného zasedání začátkem nového roku probírali
radní plán činnosti pro daný kalendářní rok. Návrh stěžejních
činností pro rok 2018 zahrnuje mimo jiné financování výzkumu,
vývoje a inovací, podporu výzkumu cestou získávání, podpory
a udržení mladých talentovaných a špičkových seniorních vědců, Aktualizaci Národní politiky VaVaI na léta 2016–2020 včetně
vyhodnocení dopadů naplňování cílů, oblast velkých výzkumných infrastruktur (problematika jejich ukotvení a financování),
hodnocení výzkumu, vývoje a inovací anebo zde již zmíněnou
činnost Mezinárodní rady. Stanovení priorit umožní vyšší efektivitu alokace veřejných prostředků na vědu a výzkum.

Lednové mimořádné zasedání RVVI; foto: Úřad vlády ČR

Návrh plánu činnosti RVVI pro rok 2018 bude na podkladě diskutovaných priorit dále projednáván na únorovém 332. zasedání.

Změny v oblasti předávání dat do IS VaVaI pro rok 2018
Vážení uživatelé IS VaVaI 2.0,
od 1. ledna 2018 nastaly změny v oblasti předávání dat do IS VaVaI. Na webových stránkách rvvi.cz v sekci Dokumenty
ke stažení najdete nový číselník oborů, nové definice druhů výsledků, a nové struktury XML, CEP a RIV pro rok
2018. K dispozici jsou upravené pokyny k administraci dat do CEA, VES, CEP a RIV pro rok 2018. Upravené Manuály pro
Příjemce, Poskytovatele a Seznam chybových hlášení WKS budou dostupné na konci roku 2017.
Data bylo možné do IS VaVaI vkládat ve strukturách pro rok 2017 do 31. prosince 2017.

Od 1. do 15. ledna 2018 probíhala úprava datového modelu pro rok sběru 2018. V tomto období byly realizovány úpravy
VaVERu, API, číselníků, validátorů a dalších utilit. Vyhledávání v IS VaVaI nebylo po tuto dobu omezeno.
Během ledna až března 2018 proběhnou semináře k novinkám v IS VaVaI. O vypsaných termínech budete informováni.

Plné znění všech přijatých usnesení včetně detailních podkladů a další aktuality naleznete na www.vyzkum.cz

