příloha č. 5

A .1.1 . - A.1 .2.
D1 .1.- D.2.3.

Modifikov at sy stém tv orby , řízení a hodnocení programů BV

E.2.1 .
F.4.1 .- F.4.2.

Stanov it optimální hladinu
financov ání programů VZ

Panel doporučuje hodnocení PA ČR prov ádět v segmentu v y soký ch škol
F.1 .1 .

S ohledem na zjev ná specifika BV prohlubov at
sy stémov ou roli MV jako odborného garanta priorit a
posky tovatele podpory na BV

Dokončit tex t Metodiky profilov ání v ý zkumnýc h kapacit VO, v č etně
napojení na standardy M201 7 +

A.1.1 .-A.1 .2.

Zv ážit mezinárodní hodnocení (případně pilot)

D.2.1 .

V yužít příležitostí v oblasti internac ionalizace
A.2.6.

Rozpracov at metodiku hodnocení dopadů podpořený ch projektů
v e v šech 3 oblastech potenciálního přínosu, tj. bezpečnostní,
v ědec ké a ekonomické/organizační

VÝSTUPY
Z
ANALÝZ

MONITORING
PROGRAMU
VF (2014)

PI LOT
PROFILOVÁNÍ
KAPACIT VO (2016)

HODNOCENÍ
MKBV2009
(UBRS 32/2015)

Vy prac ovat detailní analý zu prostředí BV – zmapovat kapacity BV
Vy prac ovat analý zu tržního potenciálu v ý sledků BV a její v ý sledky
zohlednit v dalším rozvoji systému

provedeno (V F051 )
prov edeno v záv ěreč ném
hodnocení V G (201 6)

Zajistit stabilitu financ ování BV a jeho rozv oj v náv aznosti na
sc hopnosti poskytov atele, požadov aný společenský přínos a portfolio
potřebný ch nástrojů
Rozv íjet Informační sy stém BV

F.1 .1 . - F.1 .3.

F.2.3.- F.2.4.

Vy tv ářet odborné a metodické zázemí pro max imalizaci společenského
dopadu podpory v četně zohlednění problematiky BV v dalších
podpůrných nástrojích na národní úrovni

A .1.1 .- A.1 .2.
D.2.1 .
E.1 .1 .- E.1 .2.

Stanov it strategii mezinárodní spolupráce v BV ve spolupráci s
uživ ateli i v ý zkumnou sférou, v četně v ypořádání gesc í, odpov ědností
a úkolů
Stanov it strategii rozv oje proinov ačních aktiv it

A.2.1.- A.2.6.

Rozšířit portfolio programov ý ch nástrojů a posílit
ex istující aktiv ity v oblasti podpory BV
Stanov it formalizov aný proces stanov ování priorit
bezpečnostního v ý zkumu a rev ize portfolia nástrojů
zohledňujíc í procesy hodnocení příjemců IP a hodnocení
programů

Gesce MV za BV do 1 30/2002 Sb.

C.1 .1 . - C.3.6.

B.2.1 .- B.2.4.

Prohloubit a zefektiv nit koordinaci BV

B.3.2.

Zefektiv nit sy stém soutěží a administraci
B.3.3.
Vy tv ořit PCP program

B.3.3.

Zjistit způsobilost k financov ání infrastruktur (Centrální laboratoř RMS; Národní
digitální archiv ; v elkoobjemov é laboratoře SUJCHBO)

TC AV STUDIE (2016)

Programy v eřejné soutěže dále rozvíjet

B.2.3. - B.2.4.

Vy tv ořit komplex ní uspořádání
portfolia BV a opustit č lenění VS/VZ

A1 .1 .- A.1 .2.
B.2.1 .- B.2.5.

Stanovit pravidla pro zapojov ání uživatelů do
projektů, zejména u resortních uživ atelů
Do komunikační strategie zahrnout
zprostředkov ání kontaktu mezi řešiteli a
průmy slem
Zahrnout podporu informačníc h a
asistenč ních služeb do programů

A.2.4.
B.2.1 .
D.3.2.

Stanovit standardizov áné indikátory
pro sledování pole BV

B.3.1 .
F.4.1 .-F.4.3.

Stanovit smy sluplnou metodiku tematic ké
prioritizace a programov é spec ializace

B.1 .1 .- B.1 .3.

v zhledem k příprav ě nov ého zákona nezahrnuto do koncepc e
zahrnuto do připomínek k paragrafovému znění nov ely

B.1 .1 .-B1 .2.

A.1 .1 .- A.1 .2.

F.1 .1 .

A.1.1 .- A.1 .2.

A .2.1 .

A.1 .1 . - A.1 .2.
D1.1.- D.1 .3.
E.2.1 .

C.1 .1 . - C.3.4.
D.3.1 .- D.3.3.

D.2.1 .- D.2.3.
E.1 .1 .- E.1 .2.
F.1 .1 . - F.3.1 .

A.2.3., A.2.6.
v y hodnocení vhodnosti po roce 2020

Podpořit stabilitu lidskýc h zdrojů v
delším časovém horizontu

B.3.4.

ZÁVĚREČNÉ
HODNOCENÍ
PROGRAMU VG (2016)

Prohlubovat formativní roli
hodnocení v portfoliu

B.2.2.

B.1 .1 .- B.1 .3.

Posílit průřezov ou informov anost o prostředí BV

Zlepšov at komunikac i o v ýzkumné č innosti a jejíc h v ý sledc ích

A.2.1.- A.2.6.

Podpořit v y užív ání možností mezinárodní spolupráce

B.3.1 .

B.3.3.

Posílit IP k zajitění udržitelnosti unikátních schopností

F.4.2.

Posílit informační základnu řízení politiky BV

B.3.1 .

Pokrač ov at v osv ědčeném přístupu k propojení Profilov ání a
příprav y RPO

E.1 .1 .
Rozpracov at principy a směry rozv oje spolupráce s
uživ ateli v ý sledků, vč etně problematiky následného
v y užití v ý sledků

Posílit v azbu mezi v ý zkumem a prax í (zejm. transfer a
komunikace)

PAČR v y ňata z
resortního hodnocení
(v iz M201 7 +)

B.2.1 .
nástroje v působnosti MŠMT

