DODATEK
ke směrnici Akademické rady AV ČR č. 4 ze 3. 6. 2003
ČASOVÝ PRŮBĚH A POSTUP PŘI HODNOCENÍ
návrhu výzkumného záměru s předpokládaným zahájením od 1. 1. 2007

(1)

Ode dne 1. 11. 2005 jsou na www stránkách AV ČR zveřejněny náležitosti pro
předložení návrhů výzkumných záměrů zahajovaných od 1. 1. 2007.

(2)

Pracoviště AV ČR předloží písemné podklady pro hodnocení podle čl. 19 Směrnice
AR AV ČR č. 4/2003 a příslušných příloh do 28. 2. 2006. Při zpracování podkladů se
bude řídit touto Směrnicí a jejími přílohami přiměřeně.

(3)

Předseda AV ČR jmenuje 3 člennou komisi pro přijímání návrhů výzkumných záměrů
zahajovaných k 1. 1. 2007, a to do 10. 1. 2006.

(4)

Předseda AV ČR jmenuje komisi pro hodnocení výzkumných záměrů zaměřenou na
infrastrukturu pro výzkum a vývoj v souladu s čl. 6 této Směrnice a určí jejího
svolavatele do 10. 1. 2006.

(5)

Komise, která bude mít 5 členů se sejde ke svému ustavujícímu zasedání do 15 dnů po
svém jmenování. Na ustavujícím zasedání členové komise navrhnou ze svého středu
předsedu a místopředsedu komise. Na návrh komise předsedu a místopředsedu komise
jmenuje předseda AV ČR.

(6)

Komise se seznámí s předloženými podklady pro hodnocení, určí oponenty pro
posouzení návrhu výzkumného záměru a vyžádá si jejich souhlas s hodnocením
výzkumného záměru pracoviště. Tyto úkony proběhnou do 31. 3. 2006.

(7)

Posudky oponentů k návrhům výzkumných záměrů budou shromážděny do 30. 6.
2006. Po tomto termínu proběhne vlastní hodnocení, zahrnující jak hodnocení návrhu
výzkumného záměru na základě písemných posudků oponentů, tak v případě potřeby
i prezenční hodnocení komisí.

(8)

Po ukončení hodnocení výzkumného záměru komise vypracuje a schválí písemný
protokol a seznámí s ním ředitele hodnoceného pracoviště, který je oprávněn se
k hodnocení písemně vyjádřit. Protokoly o hodnocení spolu s vyjádřením ředitele
komise projedná a se svým stanoviskem postoupí do 31. 10. 2006 Akademické radě
AV ČR.

(9)

Akademická rada AV ČR projedná protokol hodnotící komise AV ČR a na jeho
základě rozhodne o poskytnutí institucionální podpory výzkumnému záměru a o jejím
podílu na výši uznaných nákladů.

Tento Dodatek byl schválen na 9. zasedání Akademické rady AV ČR dne 25. října 2005.

