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IV.

VÝZKUMNÉ PROGRAMY MINISTERSTVA KULTURY NA ROKY 2006-2011 - nové znění


1. program

1) Název programu: 
Výzkum a vědecké zhodnocení kulturně-historických hodnot prostředí, způsoby a nástroje jejich zachování a výzkum jevů tradiční lidové kultury jako nedílné součásti nehmotného kulturního dědictví
Identifikační kód programu: DB

2) Termín vyhlášení a doba trvání programu:
Výzkumný program byl v roce 2005 vyhlášen pro období let 2006-2011 tak, že podpora vybraných projektů (dle veřejné soutěže na rok 2006) v rámci tohoto programu byla zahájena v lednu roku 2006. Projekty jsou  přijímány k podpoře  na základě výsledků  opakovaných veřejných soutěží ve výzkumu a vývoji. Podpora projektů bude ukončena nejpozději v prosinci roku 2011.

3) Členění programu na podprogramy:
Program je členěn na 4 podprogramy, jejichž předmětem jsou:
1. podprogram: 
Nemovité kulturní památky, jejich soubory, památkově chráněná území a ostatní architektonické dědictví – vědecké výzkumy a průzkumy, dokumentace, evidence a prezentace, metody a principy údržby, obnovy a ochrany včetně využívání tradičních i nových materiálů, technik a postupů, včetně specifických postupů při restaurování.
2. podprogram: 
Movité kulturní památky, jejich soubory a ostatní movité kulturní dědictví – vědecké výzkumy a průzkumy, dokumentace, evidence a prezentace, metody a principy údržby, obnovy a ochrany včetně využívání tradičních i nových materiálů, technik a postupů, včetně specifických postupů při restaurování.
3. podprogram: 
Archeologické dědictví – vědecké výzkumy, dokumentace, evidence a prezentace, metody a principy jeho ochrany a zachování pro účely památkové péče.
4. podprogram: 
Jevy tradiční lidové kultury – identifikace, dokumentace a prezentace prvků tradiční lidové kultury na území České republiky.

4) Východiska a odůvodnění  programu a jeho podprogramů:
Návrh nového programu účelově podporovaného výzkumu a vývoje v oblasti památkové péče a v oblasti regionální a národnostní kultury pro období let 2006-2011 vychází z platných právních předpisů, a to zejména zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 461/2002 Sb., o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji, nařízení vlády č. 267/2002 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví, vyhlášené pod č. 159/1991 Sb., Úmluvy o ochraně architektonického dědictví Evropy, vyhlášené pod č. 73/2000 Sb. m. s., Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, vyhlášené pod č. 99/2000 Sb. m. s., Úmluvy na ochranu nemateriálního kulturního dědictví přijaté na 32. zasedání Generální konference UNESCO, rezoluce 25. zasedání Generální konference UNESCO z roku 1989 „Doporučení k ochraně tradiční lidové kultury“, Úmluvy na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu a Protokolu k ní, vyhlášené pod č. 94/1958 Sb., z platných koncepčních materiálů Ministerstva kultury, a to Koncepce rozvoje výzkumu a vývoje v resortu kultury, Strategie účinnější státní podpory kultury (aktualizovaného znění podle usnesení vlády č. 40/2001), Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice schválené usnesením vlády č. 571/2003, a v neposlední řadě z doporučení členů Rad programu Ministerstva kultury pro hodnocení programových projektů výzkumu a vývoje v oblasti památkové péče a  v oboru tradiční lidová kultura.
Mnohé složky památkového fondu a hmotného i nehmotného kulturního dědictví vůbec jsou v současnosti vážně ohroženy zejména lidskou činností a většinově spotřebním životním stylem preferujícím a zaměřujícím se pouze na materiální hodnoty. Účelově podporovaný výzkum a vývoj umožňuje informační zpracování tohoto aktuálně ohroženého i ničeného kulturního dědictví a další využití poznatků o něm i do budoucna, kdy již konkrétní složka kulturního dědictví nebude existovat (například archeologické lokality), nebo je významně ohroženo její uchování (např. jevy tradiční lidové kultury).
Návrh nového výzkumného programu plynule navazuje na v roce 2005 končící výzkumný program, který bude vyhodnocen v r. 2006. Při jeho dílčím hodnocení možno konstatovat, že se podařilo významně prohloubit poznání v oblasti kulturního dědictví movitého i nemovitého, a to včetně industriálního. Byla získána řada významných poznatků v oblasti archeologického dědictví, v oblasti technologie údržby a obnovy prvků kulturně historického dědictví; rovněž  bylo zahájeno vědecké zpracování  a dokumentace tradičních lidových řemesel přežívajících v konkrétních regionech. Jedná se však pouze o část  poznávacích procesů v systému památkové péče a regionální a národnostní kultury, jejichž potenciál (jak vyplývá ze samé  povahy, podstaty a kvantity předmětů výzkumu) není, a ani nemůže být zcela vyčerpán. Další potřeby výzkumu movitého a nemovitého památkového fondu, architektonického a archeologického dědictví, vývoje nových metod v této oblasti a žijících jevů tradiční lidové kultury zůstávají tím nedotčeny.

5) Cíle programu, jeho podprogramů a očekávané přínosy, vyhodnotitelnost programu
Cílem programu je:
a) získat a zhodnotit nové poznatky; tyto pak aplikovat při identifikaci, zachování, ochraně a prezentaci stávajícího i potencionálního památkového fondu a věcí a jejich souborů, které nejsou z nejrůznějších důvodů předmětem památkové ochrany, ale jsou zahrnovány mezi kulturně-historické hodnoty prostředí, 
b) identifikovat, dokumentovat a zhodnotit prameny dosud existujících jevů tradiční lidové kultury a získané poznatky a informace využít k jejich uchování, předávání následovníkům a prezentaci tradiční lidové kultury a jejích hodnot v České republice.

Cíle a přínosy 1. podprogramu
Cílem podprogramu je získat a zhodnotit nové poznatky o nemovitém kulturním dědictví a zejména je prakticky využít při jeho záchraně, obnově a prezentaci. Konkrétním cílem je:
vypracovat stavebně-historické, umělecko-historické a technicko-historické průzkumy.

Očekávaným přínosem podprogramu bude zejména:
	nové metody, principy a technologie údržby, obnovy a ochrany movitého kulturního dědictví,

nové informace, které budou využity při prezentaci movitého kulturního dědictví široké veřejnosti, ve vzdělávacích programech apod. 
Cíle a přínosy 2. podprogramu
Cílem podprogramu je získat a zhodnotit nové poznatky o movitém kulturním dědictví a zejména je prakticky využít při jeho záchraně, obnově a prezentaci. Konkrétním cílem je:
	zhodnotit možnosti využití nových materiálů, a to i ve srovnání s materiály tradičními,

zpracovat a ověřit nové postupy obnovy, a to i ve srovnání s tradičními, včetně nových postupů při restaurování.

Očekávaným přínosem podprogramu bude zejména:
	nové metody, principy a technologie údržby, obnovy a ochrany movitého kulturního dědictví,

nové informace, které budou využity při prezentaci movitého kulturního dědictví široké veřejnosti, ve vzdělávacích programech apod. 

Cíle a přínosy 3. podprogramu
Cílem podprogramu je zhodnotit a informačně zpracovat historické hodnoty prvků archeologického dědictví získaných průzkumy (zejména nedestruktivními metodami), jejich souborů a archeologických lokalit z hlediska historie umění, techniky a života společnosti na území České republiky. Konkrétním cílem je:
	doplnit a aktualizovat informační databázi Státního archeologického seznamu, která slouží evidenci archeologických nálezů a archeologických lokalit,

zpracovat a ověřit nové metody, principy a technologie archeologických průzkumů. 

Očekávaným přínosem podprogramu bude zejména:
	využití nových postupů, metodik a technologií v archeologických výzkumech včetně výzkumů nedestruktivních,

využití nových poznatků orgány veřejné správy, odbornou i nejširší veřejností; uplatní se i v rámci boje s aktivitami spočívajícími v nelegálním vyhledávání a vyzdvihování archeologických nálezů s případným využitím detektorů kovů.

Cíle a přínosy 4. podprogramu
Cílem podprogramu je identifikovat, dokumentovat a zhodnotit prameny dosud existujících jevů tradiční lidové kultury a získané poznatky využít k jejich uchování, předávání následovníkům a prezentaci tradiční lidové kultury a jejích hodnot v České republice. Konkrétním cílem je: 
	etnokartograficky zpracovat výskyt identifikovaných jevů tradiční lidové kultury na území vybraných regionů v ČR. 


Očekávaným přínosem podprogramu bude zejména:
	předávání tradic lidové kultury následovníkům, 

prezentace tradiční lidové kultury a jejích hodnot veřejnosti v České republice.

Komplexní zhodnocení programu jako celku bude provedeno na základě posouzení výsledků, kterých bylo dosaženo v rámci jednotlivých podprogramů. Jestliže se nepodaří dosáhnout cílů podprogramu, bude tento podprogram a tudíž i celý program coby množina podprogramů vyhodnocen jako nesplněný.

6) Srovnání se současným stavem v České republice a v zahraničí
Současný stav výzkumu  v oblasti památkové péče, ochrany kulturně-historických hodnot prostředí je  v posledních  10 letech (od r. 1995) do značné míry určen a ovlivněn  právě dosaženými výsledky končícího výzkumného programu, který byl finančně podporován  z veřejných  prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu správcem kapitoly  příjemcům. V tomto období došlo k oživení výzkumné základny po letech stagnace v období let 1990-1995, kdy výzkum a vývoj v resortu kultury nebyl vůbec podporován, a to jak v oblasti zvýšení kapacitního zajištění výzkumných úkolů, tak v oblasti technického vybavení výzkumné základny. Vědecká práce v památkové péči se realizovala ve dvou hlavních směrech; jednak v profilu oborů památkového zájmu, kdy památky jsou nejen objektem, ale i zdrojem poznání, jednak studiem oboru památkové péče, jeho vývojem, uspořádáním a chováním.
Bylo dosaženo významných výsledků v oblasti tvorby a aktualizace odborných  evidenčních databází a jiných typů informačních zdrojů - podrobné zmapování vesnických  a městských sídel a archeologických lokalit z nejrůznějších  hledisek (např. projekty „Státní archeologický seznam České republiky“ – Národní památkový ústav, 1997 – 2003; „Památková dokumentace vesnických sídel v ČR“ - Národní památkový ústav, 2001 – 2005; „Výzkum venkovských kostelů v Čechách“ - Národní památkový ústav, 1996 – 2004), rozšíření  poznatků o movitém památkovém fondu, resp. kulturním dědictví (např. projekty „Evropská novověká keramika. Vybrané fondy evropské novověké keramiky v památkových objektech“ - Národní památkový ústav, 2000 – 2003; „Alternativní techniky restaurování tapisérií – perspektivy využití pro české sbírkové fondy - Státní památkový ústav v Českých Budějovicích, 2000 – 2002“), velkého rozšíření poznatků v oblasti archeologie (např. projekty „Kapitulní chrám sv. Petra Pavla na Vyšehradě. Archeologický výzkum.“ – Archeologický ústav AV ČR, 2001 – 2003; „Využití leteckého průzkumu v archeologii na Moravě“ – Ústav archeologické památkové péče v Brně, 2000 – 2003), či rozšíření a prohloubení poznatků v jiných oblastech památkové péče, zahrnujících různé okruhy problémů (např. projekt „Stavebně-historický průzkum - metodika a její ověřování v praxi“, Národní památkový ústav, 2001 – 2003). Zejména v uvedených oblastech je již většina poznatků získaných v rámci končícího výzkumného programu implementována do praxe na úrovni obvyklé v evropském kontextu; získané poznatky jsou využitelné širokým spektrem uživatelů.
V kontextu se zahraničím je památkový fond České republiky důležitým článkem evropského kulturního dědictví. Mezinárodní spolupráce v oblasti památkové péče patří ke stěžejním úkolům oboru, přispívá k rozvíjení teorie a praxe památkové péče  ve spolupráci zahraničních a českých odborných pracovníků. Od 60. let 20. století česká památková péče vynikla v evropském měřítku především svými specifickými metodami průzkumů  historických objektů a sídel, což lze považovat za  významnou činnost v oblasti v teoretických výzkumů. V období let 1966-1982 Česká republika uspořádala 13 mezinárodních sympozií, jejichž tématy byly právě výsledky této vědecké činnosti. V 90. letech změnou společenských podmínek došlo i k transformaci mezinárodní spolupráce, která se do současnosti uskutečňuje prostřednictvím mezinárodní organizace ICOMOS (Mezinárodní rady pro památky a sídla) a dále se začala rozvíjet spolupráce s nejvýznamnějšími mezinárodními organizacemi UNESCO a Radou Evropy. Tato spolupráce těží také z dosažených výsledků výzkumné práce  pracovníků odborných organizací  památkové péče, a to zejména  při přípravě pasportů - návrhů českých památek k zařazení na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví. Předkládané pasporty jsou v UNESCO kladně hodnoceny o čemž svědčí zápis dalších    nových  významných památek do tohoto  seznamu. Ke stávajícím – historickému jádru Prahy, Českého Krumlova, Telče a Kutné Hory přibyly dále poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou, státní zámek v Litomyšli, historické zahrady zámku v Kroměříži, židovská čtvrť a bazilika sv. Prokopa v Třebíči. V současné době jsou do UNESCO předloženy k posouzení a případnému zápisu další dva významné prvky kulturně historického dědictví České republiky: renesanční domy ve Slavonicích a třeboňská rybníkářská soustava (pod názvem Třeboňské rybníkářské dědictví), v roce 2004 byl dokončen a předložen pasport významné technické památky - ruční papírny ve Velkých Losinách. 
Současný stav výzkumu v oblasti tradiční lidové kultury je v období let 2001 - 2005  určen a ovlivněn dosahovanými výsledky výzkumného programu památkové péče končícího v roce 2005, v jehož rámci  byl od r. 2001 vyhlášen tématický okruh zaměřený na  tradiční lidovou kulturu.  V rámci tohoto výzkumného  programu, resp. podprogramu byla realizována řada významných projektů, celkem  byly z veřejných prostředků finančně podporovány dva tříleté (v letech 2001 – 2003) a tři dvouleté (v letech 2004 a 2005) projekty. 
Projekty řešené v letech 2001 – 2003 lze považovat v tomto oboru za průkopnické, neboť v tomto programu vlastně zahajují vědecké zpracování a dokumentaci lidových řemesel v rozsahu daných regionů. Jde o projekty Lidové umělecké řemeslo v regionu střední Moravy, řešitelka PhDr. Jarmila Pechová z Moravského zemského  muzea  a Lidová umělecká řemesla na okrese Klatovy, řešitel Mgr. Luboš Smolík, ředitel Okresního muzea v Klatovech. Výsledky a výstupy obou projektů byly vyhodnoceny jako výrazný přínos k rozvoji oboru etnologie. Podobné zpracování bude pokračovat  na celém území ČR, a to ve smyslu Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu (viz východiska). 
Česká republika se stávajícím výzkumným programem pro oblast tradiční lidové kultury zapojuje k mezinárodnímu trendu intenzivní ochrany nehmotného kulturního dědictví, který je iniciován zejména na poli UNESCO. Výzkumná činnost institucí ČR je v tomto směru hodnocena jako příkladná. Obecné srovnání proběhlo v minulých letech na poradách členských států UNESCO ze zemí střední a východní Evropy, které organizoval z pověření Ministerstva kultury Národní ústav lidové kultury.
7) Předpokládané výdaje na program
                                                                                                            údaje v tabulce jsou v tisících Kč
Rok
2006

2007

2008

2009

2010

2011

celkem
podprogram







1
1 049
1 370
1 587
1 960
2 113
1 334
9 413
2
   768
   722
1 137
   727
   741
   909
5 004
3
   300
   600
  500
   431
   0
      0
1 831
4

   377
1 162
1 231
1 232
   797
  507
5 306
Program celkem
2 494
3 854
4 455
4 350
3 651
2 750
21 554
Náklady na hodnocení projektů
      126
    107
   154
   192
   185
  150
   914
Celkem na programy poskytovatelů (výdaje na podporu výzk. prog. bez nákladů na jejich hodnocení) 
2 368
3 747
4 301
4 158
3 466
2 600
Úhrnem
20 640

Komentář k výdajům programu je uveden na str. 21-24 v části „Souhrnné plánované výdaje na všechny resortní programy MK v letech 2006-2011“.

2. program
1) Název programu: 
Zpřístupnění a ochrana kulturních, uměleckých a vědeckých zdrojů 
Identifikační  kód programu: DC

2) Termín vyhlášení a doba trvání programu:
Výzkumný program byl v roce 2005 vyhlášen pro období let 2006-2011 tak, že podpora vybraných projektů (dle veřejné soutěže na rok 2006) v rámci tohoto programu byla zahájena v lednu roku 2006. Projekty jsou  přijímány k podpoře  na základě výsledků  opakovaných veřejných soutěží ve výzkumu a vývoji. Podpora  projektů bude  ukončena nejpozději v prosinci roku 2011.

3) Členění programu na podprogramy:
Program je členěn na 2 podprogramy, jejichž předmětem jsou:
1. podprogram:
Integrované interaktivní zpřístupnění kulturního dědictví
výzkum v oblasti digitalizace, dlouhodobé ochrany a zvýšení dostupnosti kulturních zdrojů a využití těchto zdrojů pro rozvoj cestovního ruchu a místní kultury, rozvoj znalostní a interaktivní technologie pro vzdělávání, volný čas, cestovní ruch a  zpřístupnění kulturního dědictví.
2. podprogram:
Prohloubení metod ochrany kulturního dědictví uchovaného v dokumentech všeho druhu
výzkum za účelem  zdokonalení, prohloubení nebo vzniku zcela nových metod ochrany kulturního dědictví uchovaného v dokumentech všeho druhu.

4) Východiska a odůvodnění  programu a jeho podprogramů:
Návrh nového programu účelově podporovaného výzkumu a vývoje v oblasti knihoven pro období let 2006-2011 vychází z platných právních  předpisů, a to zejména zákona               č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů,   nařízení vlády č. 461/2002 Sb., o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji, nařízení vlády č. 267/2002 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje, a dále z hlavních principů Kulturní politiky, schválené usnesením vlády ČR ze dne 10. 1. 2001 č. 40, v nichž se stát prostřednictvím Ministerstva kultury zavázal:
- garantovat ochranu kulturního dědictví a podporovat péči o ně,
- garantovat svobodný přístup občanů k informacím, podporovat výměnu informací uvnitř   
   systému kultury, mezi systémem kultury a vnějším prostředím bez ohledu na jazykové a  administrativní hranice,
- podporovat výchovu a osvětu v systému tvorby a užívání kulturních statků.
Konkrétní cíle pak vyplývají především z těchto ustanovení:
      Čl. 5 – Podporovat vědeckou a výzkumnou práci ve vymezených oblastech kultury na  úrovni srovnatelné s ostatními vědními obory,
Čl. 32 – Zvýšit podíl státního rozpočtu na péči o kulturní dědictví v souvislosti s jeho příjmy z tzv. kulturního turismu; zajistit lepší koordinaci mezi péčí o kulturní dědictví a péčí o rozvoj turistického ruchu, zajistit informovanost o kulturním dědictví v tuzemsku i zahraničí (zde ve smyslu prezentace nejvýznamnějších součástí našeho kulturního dědictví pomocí elektronických médií),
Čl. 45 – Zajistit trvalé uchování a veřejnou dostupnost nejcennějších památek a předmětů kulturní hodnoty z oboru knižní kultury (podpora programu Memoriae Mundi Series Bohemica pro digitalizaci nejvzácnějších součástí písemného dědictví z oboru knižní kultury, jehož metodologickým, koordinačním a prováděcím pracovištěm je Národní knihovna ČR).
Návrh programu reflektuje rovněž reálné potřeby vyjádřené v Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 – 2010, která byla přijata usnesením vlády ČR č. 679 
ze dne 7. 7. 2004.
Na přípravě předkládaného programu se v neposlední řadě podíleli zástupci Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty UK, profesních organizací i odborné veřejnosti.
Návrh nového výzkumného programu plynule navazuje na v roce 2004 ukončený  výzkumný program „Zpřístupňování a ochrana knihovních fondů formou digitalizace s využitím mezinárodní sítě Internet v souvislosti s vytvářením informační společnosti“  realizovaný v letech 1997-2004. Tento program byl určen pro podporu víceletých projektů vědeckovýzkumného charakteru, zaměřených na postupné zpřístupnění knihovních fondů na bázi moderních informačních technologií, zachování klasických dokumentů budoucím generacím uživatelů a vytvoření komplexní informační společnost. Zmíněné cíle byly naplňovány v následujících podprogramech:
	Správa a ochrana dat v knihovnách - zpřístupňování knihovních fondů formou digitalizace, převod katalogů do elektronické podoby s využitím internetu a další služby na bázi informačních technologií,
	Nové postupy ochrany a konzervace knihovních fondů - vývoj a zavádění nových technologií k ochraně knihovních fondů z hlediska mikroklimatu, výzkum materiálů pro restaurování,
	Knihovny a informační společnost - výzkumy uživatelských potřeb a zpracování nové terminologie oboru s ohledem na vytváření informační společnosti.


5) Cíle programu, jeho  podprogramů a očekávané přínosy, vyhodnotitelnost programu
Cílem programu je získat poznatky, metody, technologie a nástroje pro digitalizaci, dlouhodobou ochranu a zajištění dostupnosti kulturních zdrojů.
	
Cíle a přínosy 1. podprogramu
Cílem podprogramu je:
	navrhnout metody optimalizace a zvýšení výkonnosti digitálního zpracování sbírek,

navrhnout metody ochrany vytvářených digitálních zdrojů,
vytvořit rozsáhlé interaktivní sítě a nová informační prostředí pro zpřístupnění kulturních zdrojů,
vytvořit virtuální badatelské prostředí (tzv. sémantické gridy) pro kooperaci knihoven, archivů, muzeí, univerzit a akademických pracovišť a postupně jej dále rozvíjet jako komplexní informační zdroj pro jeho  další využití nejširším spektrem uživatelů.

Očekávaným přínosem podprogramu bude zejména:
	ochrana a koordinované zpřístupnění kulturního dědictví uloženého v různých typech paměťových institucí (knihovny, muzea a archívy), uchovaného v dokumentech všeho druhu především prostřednictvím užití nových technologií jeho ochrany a záchrany (v souladu s orientací výzkumu a vývoje v zemích Evropské unie), 

	podpora svobodného přístupu občanů k informacím, výměna informací uvnitř systému kultury, mezi systémem kultury a vnějším prostředím bez ohledu na jazykové a administrativní hranice,
	vzájemná součinnost všech typů paměťových institucí a podpora vzniku konsorcií těchto institucí,

podpora výchovy a osvěty v systému tvorby a užívání kulturních statků. 

Cíle a přínosy 2. podprogramu
Cílem podprogramu je:
	navrhnout nové metody a postupy, které přispějí k ochraně a záchraně ohroženého kulturního dědictví uchovaného v dokumentech všeho druhu (řešení problematiky klasických tištěných i moderních analogových a digitálních nosičů informací, zejm. kyselého papíru a magnetické pásky, v oblasti kódování informací řešení přístupu k zápisu dat a metadat a ke komplexním složeným digitálním dokumentům /objektům.)


Očekávaným přínosem podprogramu bude zejména:
	 kvalifikovaná ochrana uchovaného dokumentového dědictví odpovídající aktuálnímu stupni poznání a technologickým možnostem.


Komplexní zhodnocení programu jako celku bude provedeno na základě posouzení výsledků, kterých bylo dosaženo v rámci jednotlivých podprogramů. Jestliže se nepodaří dosáhnout  cílů podprogramu, bude  tento podprogram a tudíž i celý program coby množina podprogramů vyhodnocen jako nesplněný.

6) Srovnání se současným stavem v České republice a v zahraničí
Současný stav výzkumu v oblasti knihoven je v období let 1997 - 2004 do značné míry určen a ovlivněn právě dosaženými výsledky výzkumného programu ukončeného v roce 2004, který byl finančně podporován z veřejných prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu správcem kapitoly příjemcům. V dané oblasti bylo uplynulých obdobích dosaženo značného pokroku v těchto oborech:
-	budování a sdílení informačních systémů,
-	digitální zpřístupnění zejména historických knihovních sbírek,
-	ochrana a konzervace knihovních sbírek.
Lze konstatovat, že ve všech uvedených zásadních oblastech je již většina nových poznatků implementována do praxe na úrovni obvyklé v evropském kontextu a české knihovnictví se nachází na úrovni vyspělých zahraničních zemí s tím, že ve výzkumu a implementaci některých technologií patří k evropské špičce. Velká část zásadního výzkumu a vývoje byla řešena, resp. koordinována Národní knihovnou ČR. Zmíněná instituce je úspěšným nositelem řady národních projektů a výzkumných záměrů, ale účastní se také projektů mezinárodních, a to již od 4. rámcového programu EU. V souladu s orientací výzkumu v Evropské unii musí být výzkum a vývoj také v České republice v tomto a příštím období zaměřen na implementaci nových technologií pro zpřístupnění a ochranu kulturních, uměleckých a vědeckých zdrojů. Přitom je žádoucí posilovat sbližování knihoven, muzeí a archivů mezi sebou a koordinované otevírání jejich zdrojů uživatelům, a to komukoli, kdekoli a kdykoli.
V rámci programu bylo v letech 1997-2004 přijato a úspěšně řešeno 40 programových projektů, jejichž nositeli byly zejména knihovny, náležející do resortu kultury. Řada projektů byla završena vynikajícími výsledky, mezi nimiž lze jako příklad jmenovat:
-	Zpřístupnění a archivace vzácných dokumentů s využitím digit. technologie (1997-1998), Národní knihovna ČR,
-	Kramerius I. Projekt národního programu ochranného mikrofilmování novinových fondů (1997-1999), Národní knihovna ČR v kooperaci s MZK v Brně, SVK v Plzni a SVK v Olomouci,
-	Digitalizace mikromédií (1997-1999), Národní knihovna ČR,
-	Zpřístupnění záznamů české knižní produkce 20. století prostřednictvím Internetu a CD-ROM (1997-2000), Národní knihovna ČR,
-	CASLIN – Souborný katalog České republiky. Projekt sdílení záznamů a naplňování Souborného katalogu ČR (1998-2000), Národní knihovna ČR,
-	Informační potřeby obyvatel žijících v sídlech střední a malé velikosti (venkovská sídla a malá města) a možnosti jejich zajištění prostřednictvím sítě veřejných knihoven (2000), Národní knihovna ČR,
-	Registrace, ochrana a zpřístupnění domácích elektronických zdrojů v síti Internet (2000-2001), Národní knihovna ČR,
-	Optimalizace archivace a zpřístupnění digitálních dat (2000-2001), Národní knihovna ČR,
-	Jednotná informační brána pro hybridní knihovny (2001-2002), Národní knihovna ČR,
-	Vývoj ochranných obalů pro ohrožený a vzácný knihovní fond (2001-2002), Národní knihovna ČR,
-	Česká výkladová terminologická databáze z oblasti knihovnictví a informačních věd (2001-2002), Národní knihovna ČR,
-	Rozvoj regionálních databází na základě retrospektivní konverze článkové bibliografie (2001-2002), Středočeská vědecká knihovna v Kladně.
Díky zmíněnému programu bylo možno reflektovat nové světové trendy objevující se v 90. letech 20. století, zejména v oblasti digitalizace a ochrany dokumentů, a začlenit je tvůrčím způsobem také do domácího prostředí. Většina finančních prostředků z programu (cca 79%) byla poskytnuta Národní knihovně ČR, která představuje centrum systému knihoven a jejich výzkumné činnosti, nicméně řada programových projektů proběhla v kooperaci s jinými knihovnami. Získané poznatky a výsledky byly a jsou vždy využitelné ostatními institucemi, a to buď bezprostředně (např. vytvoření pracoviště a standardů pro digitalizaci, mikrofilmování, převod České národní bibliografie do elektronické podoby, terminologický slovník, globální uživatelské výzkumy atd.), nebo jsou východiskem pro vlastní výzkumnou a vývojovou činnost. Dosažené výsledky jsou v současnosti vnímány jako součást každodenní reality a na podporu jejich dalšího provozu jsou zaměřeny některé programy Ministerstva kultury, avšak bez vynaložení vysokých finančních prostředků v počáteční fázi z programu výzkumu a vývoje by jejich existence a další rozvoj nebyly možné.

7) Předpokládané výdaje na program
                                                                                      údaje v tabulce jsou v tisících Kč
Rok
2006
2007
2008
2009
2010
2011
celkem
Podprogram







1
1 532
2 640
5 583
7 907
8 376
1 695
27 733
2
   500
   905
2 259
2 600
2 348
   800
 9 412
Program celkem
2 032
3 545
7 842
10 507
10 724
2 495
37 145
Náklady na hodnocení projektů
    32
     80
    59
    35
    30
    70
   306
Celkem na programy poskytovatelů (výdaje na podporu výzk. prog. bez nákladů na jejich hodnocení) 
2 000
3 465
7 783
10 472
10 694
2 425
Úhrnem
36 839

Komentář k výdajům programu je uveden na str. 21- 24 v části „Souhrnné plánované výdaje na všechny resortní programy MK v letech 2006-2011“.

3. program

1) Název programu: 
Vědecko-dokumentární zhodnocení vývoje hudebního, divadelního a výtvarného umění, literární historie, teorie a kritiky, analyticko-sociologické studie současného stavu kultury na území ČR a výzkum a vědecké zhodnocení audiovize 
Identifikační kód programu: DD

2) Termín vyhlášení a doba trvání programu:
Výzkumný program jako celek byl vyhlášen v roce 2005, přičemž zahájení finanční podpory jeho jednotlivých podprogramů bylo postupné. 1. a 3. podprogram výzkumného programu byl vyhlášen v roce 2005 pro období let 2006-2011 tak, že podpora vybraných projektů (dle veřejné soutěže na rok 2006) v rámci tohoto programu byla zahájena v lednu roku 2006. Projekty jsou  přijímány k podpoře  na základě výsledků  opakovaných veřejných soutěží ve výzkumu a vývoji. Podpora  projektů bude  ukončena nejpozději v prosinci roku 2011. 2. a 4. podprogram výzkumného programu byl vyhlášen v roce 2005 pro období let 2008-2011 tak, že podpora vybraných projektů (dle veřejné soutěže na rok 2008) v rámci těchto podprogramů bude zahájena v lednu roku 2008 a ukončena nejpozději v prosinci roku 2011. Dle výsledků veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji na rok 2008 ke 2. a 4. podprogramu nebyl pro 4. podprogram přijat žádný projekt k podpoře. V návaznosti na usnesení vlády ČR ze dne 26. března 2008 č. 287 bod II. 3. a) nebudou další kola veřejné soutěže realizována, proto se 4. podprogram zcela ruší. 

3) Členění programu na podprogramy:
Program je členěn na 3 podprogramy, jejich předmětem jsou:
1. podprogram: 
Vědecko-dokumentární zhodnocení vývoje hudebního, divadelního a výtvarného umění, literární historie, teorie a kritiky 
dlouhodobé hudebně ediční projekty,
hudební projekty soupisové, katalogizační a lexikografické povahy,
dějiny divadla na území ČR, teorie a reflexe scénických umění, 
základní encyklopedická a lexikografická díla v oblasti divadla,
vývojové tendence a klíčové osobnosti v oblasti výtvarného umění – výzkum a vědecká interpretace českého a evropského výtvarného umění 17. - 21. století,
zpracování, zhodnocení a zpřístupnění archivních a dokumentárních materiálů a zpracování bibliografií týkajících se české literatury 19. a 20. století,
studie v oborech historie české literatury a teorie literatury a práce v oboru literární lexikografie.
2. podprogram
Vědecko-dokumentární zhodnocení české audiovizuální tvorby
kritické edice filmových pramenů a dokumentace filmové kultury v České republice.
3. podprogram: 
Analyticko-sociologické studie současného stavu kultury na území ČR a v zahraničí 
ekonomické prostředí současné kultury v ČR – vyhodnocení efektivity uměleckého a kulturního průmyslu v ČR, 
umělec, umění a jeho vnímání, koncepce rozvoje umění v ČR,
kulturní diverzita a národní identita po přistoupení ČR k EU,
srovnávací výzkum profesionálních a neprofesionálních uměleckých aktivit ve vybraných zemích EU.

4) Východiska a odůvodnění  programu a jeho podprogramů: 
Návrh nového programu účelově podporovaného výzkumu a vývoje v oblasti hudebního, výtvarného, divadelního umění, v oblasti literatury a oblasti masmédií a audiovize pro období let 2006-2011 vychází z platných právních předpisů, a to zejména zákona č. 130/2002 Sb.,     o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů,  nařízení vlády   č. 461/2002 Sb., o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji, nařízení vlády č. 267/2002 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje,  a dále vychází z hlavních principů Kulturní politiky, schválené usnesením vlády ČR ze dne  10. 1. 2001 č. 40, jmenovitě čl. 5 – podporovat vědeckou a výzkumnou práci ve vymezených oblastech kultury na úrovni srovnatelné s ostatními vědními obory, resp. čl. 44 – posílit péči o filmové dědictví a jeho popularizaci.  Tyto oblasti kulturní činnosti nedisponují doposud  konkrétní a ucelenou, písemně formulovanou koncepcí. Ministerstvo kultury při přípravě návrhu nového výzkumného programu pro období let 2006-2011 vycházelo zejména z doporučení a návrhů oslovených představitelů odborné veřejnosti  zastoupené vedle členů rad výzkumného programu končícího v roce 2005 také vědeckými ústavy, vysokými školami a dalšími vědeckými organizacemi a pracovišti (katedry hudební vědy univerzit v Praze, Brně a Olomouci, oddělení hudební vědy Etnologického ústavu AV ČR, HAMU, Divadelní ústav, katedry divadelní vědy univerzit v Praze, Brně a Olomouci, katedra teorie DAMU, divadelní oddělení Moravského zemského muzea v Brně a Slezského zemského muzea v Opavě, Uměleckohistorická společnost v Českých zemích, Ústav dějin umění AV ČR, katedry dějin umění univerzit v Praze, Brně a Olomouci, AVU, VŠUP, katedry literární vědy univerzit v Praze, Brně a Olomouci, Ústav pro českou literaturu AV ČR, Památník národního písemnictví, Obec spisovatelů, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, katedra teorie kultury FF UK v Praze, Fakulty sociálních studií a fakulty humanitních studií UK Praha, Filozofické fakulty UP Olomouc). Návrh nového výzkumného programu plynule navazuje na výzkumné programy „Vědecko-dokumentární zhodnocení vývoje českého hudebního, divadelního a výtvarného umění, české literární historie, teorie a kritiky - profilace autorů, osobností, institucí“ a  „Dlouhodobý výzkum a vědecké zhodnocení vývoje masmédií a audiovize informační společnosti“, oba realizované v letech 1998-2005.

5) Cíle programu, jeho  podprogramů a očekávané přínosy, vyhodnotitelnost programu
Cílem programu je: 
získat a zhodnotit nové poznatky o vývoji a recepci českého hudebního, divadelního, výtvarného umění a literatury a tyto aplikovat v odborném i všeobecném vzdělávání, dále v praxi státní správy včetně podpory nekomerční kulturní produkce a vytváření kulturní politiky státu,
	získat a zhodnotit nové poznatky z oblasti rozvoje audiovizuální tvorby a tyto poznatky aplikovat v rámci odborného vzdělávání a pro účely osvěty. 

Cíle a přínosy 1. podprogramu
Cílem podprogramu je:
	zpracovat  kritické edice hudebních pramenů, jimiž je garantována ochrana, uchování a dostupnost spolehlivého notového textu jako pomůcky příslušnému autorovi a hudebnímu repertoáru, podmiňující jeho postavení a frekvenci v příslušné národní hudební kultuře, resp. postavení v současném internacionálním hudebním provozu,

vytvořit tématické katalogy a databáze pramenů novodobé hudby pro zpracování velkých edičních projektů v oblasti hudební vědy,  
	zpracovat chybějící úseky a okruhy dějin divadla na území ČR (dějin českého operního divadla 19. a 20. století, kvalifikované reflexe současného divadla, dějin divadelních baletních souborů ve 20. století), to vše s přihlédnutím k zásadním a výrazným společenským a uměleckým událostem, s orientací nejen na historii, ale rovněž na teorii a estetiku divadla na našem území (tj. nejen v českém, ale také německém a polském jazyce),
připravit publikace slovníkového a encyklopedického charakteru pro oblast divadelního umění, lexikografického zpracování historie českého divadla 20. století jako rychlého a snadno dostupného zdroje informací pro veřejnost,
	vědecky zhodnotit prameny ve výtvarném umění v rozmezí od umění 17. století do současnosti včetně odborné reflexe užitého umění, designu a nových médií,

zpracovat vybrané pozůstalosti předních osobností české literatury 19. a 20. století  v rámci tzv. genetické literární historie (např. kritické edice vzájemné korespondence vybraných významných osobností z oblasti literární kultury, vědecky zhodnotit sepsané osobní knihovny význačných spisovatelů, knižních výtvarníků, nakladatelů či jiných sběratelů  k interdisciplinárnímu využití), 
	odborně interpretovat a  vyhodnotit osobnosti a směry moderní literatury ve formě analytických a syntetických studií, slovníků a příruček s důrazem na interdisciplinární přístup (filozofie, historie, sociologie, kulturologie atd.).

Očekávaným přínosem podprogramu bude zejména:
	zajištění identifikace, dokumentace, ochrany, zpřístupnění a prezentace  dochovaného  kulturního dědictví v jednotlivých oblastech umění (hudební, výtvarné, divadelní a literatura). 


Cíle a přínosy 2. podprogramu
Cílem podprogramu je:
	vytvořit kritické edice dosud nezpracovaných pramenů v oblasti filmové a dokumentární tvorby.


Očekávaným přínosem podprogramu bude zejména:
	zajištění dokumentace, zpřístupnění a prezentace  dochovaného kulturního dědictví v oblasti audiovizuální tvorby.


Cíle a přínosy 3. podprogramu
Cílem 3. podprogramu je:
	vytvořit analyticko-sociologické studie postihující ekonomické aspekty současné kulturní nabídky a poptávky v ČR zaměřené na umění dramatické, taneční, výtvarné, hudební, filmové, literární ad., s určením podílu profesionálního a neprofesionálního umění na uměleckém a kulturním průmyslu v ČR, investic a zisků (včetně multiplikačních efektů) z hlediska srovnání jednotlivých subjektů (stát – kraje – města – privátní organizace – neziskové organizace), vlivu zahraniční konkurence a dopadu financování ze zahraničních zdrojů a zdrojů Evropské unie, 

zhodnotit integrativní roli umělce v pluralizaci hodnot, postojů a identit, rozpoznání rizik a potenciálních negativních důsledků dalšího vývoje, a vytvořit informační báze pro formulaci kulturní politiky státu,
zpracovat informační materiály pro rozhodování decizní sféry a podkladů pro specifikaci kulturní politiky státu, 
zpracovat identifikaci a analýzu možných rizik vedoucích k dezintegračním tendencím a sociokulturní marginalizaci některých segmentů národní kultury,
zpracovat specifikaci sociokulturního potenciálu ČR po vstupu do EU, včetně podkladů pro stanovení strategie proti vylidňování venkova,
	vyhodnotit pro oblast profesionálních i neprofesionálních uměleckých aktivit  chybějící statistické údaje jako podklad a kritérium pro rozhodovací procesy o veřejné podpoře těchto aktivit.

Očekávaným přínosem podprogramu bude zejména:
	shromáždění analytických informací pro formulování kulturní politiky, 
	vytvoření podkladů pro zefektivnění investic do umění a kultury na úrovni státu, krajů, měst, privátních a neziskových organizací, a vznik informační báze pro stimulaci dalšího rozvoje domácího uměleckého a kulturního průmyslu v souvislosti se zahraniční konkurencí a kulturní diverzitou, 
	vytvoření  analýzy strategického plánování rozvoje a využití kultury a umění v krajích a velkých obcích ČR, vyhodnocení míry souladu a odlišností se státní kulturní politikou,
	poznání otevřenosti a adaptability české společnosti v nových podmínkách sjednocující se Evropy, 
	shromáždění námětů pro založení efektivního grantového systému a pro zachování a rozvoj kulturní diverzity a lokální kreativity, vytvoření informační báze pro všechny úrovně veřejné správy podílející se na přidělování grantových prostředků, a stanovení východisek pro sestavení metodiky posuzování grantů a efektivity využití přidělovaných prostředků.


Komplexní zhodnocení programu jako celku bude provedeno na základě posouzení výsledků, kterých bylo dosaženo v rámci jednotlivých podprogramů. Jestliže se nepodaří dosáhnout cílů podprogramu, bude tento podprogram a tudíž i celý program coby množina podprogramů vyhodnocen jako nesplněný.

6) Srovnání se současným stavem v České republice a v zahraničí
Současný stav výzkumu  v oblasti  umění a oblasti audiovizuální tvorby je  v období let 1998 - 2005 do značné míry určen a ovlivněn dosahovanými výsledky výzkumných programů končících v roce 2005 (resp.v r. 2003 pro oblast masmédií a audiovizuální tvorby), které byly finančně podporovány z veřejných prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu správcem kapitoly příjemcům.
V rámci programu na podporu výzkumu v oblasti umění byla realizována řada významných projektů, relevantních nejen pro uměnovědný výzkum v ČR, ale mnohdy i v zahraničí (např. odborné slovníky a encyklopedie, monografie význačných umělců, kritické edice uměleckých děl apod.). Přímo průkopnickým krokem bylo vyhlášení analyticko-sociologických témat, nezbytných pro reflexi českého kulturního vývoje po roce 1989, zvláště v situaci, kdy stát nedisponuje vlastními přímými nástroji pro podobné analýzy. V letech 1998-2005 bylo v oblasti umění úspěšně řešeno celkem 83 vědeckovýzkumných projektů. 
Mezi zvláště úspěšné a podnětné projekty patřily například tyto: Česká divadelní encyklopedie (Divadelní ústav) – zatím hotovy svazky Tanec, balet, pantomima, Biografický slovník (starší české divadlo), Hudební divadlo 19. století, České žánrosloví (Pedagogická fakulta UK Praha), Milý Václave, milý Františku. Kritická edice korespondence Františka Hrubína a Václava Černého z let 1945-1953 (Památník národního písemnictví), Genius Sepulcralis. Sepulkrální umění v českých zemích 1780-1830 (Ústav pro klasická studia AV ČR), Dílo Stanislava Judla (PhDr. Pavla Pečinková), Základní pojmy divadla (Filozofická fakulta UK Praha), Databáze osobností českého uměleckého překladu po roce 1945 (Encyklopedický dům, s.r.o.), Karáskova galerie – I. část (Památník národního písemnictví), České oficiální výtvarné umění let 1948-1958 (Mgr. Terezie Petišková), Místopis českého amatérského divadla (IPOS), Teoretická knihovna (Host, s.r.o.), Český hudební slovník osob a institucí (Filozofická fakulta MU Brno), Příprava kritické edice díla Antonína Dvořáka (Etnologický ústav AV ČR), Hudební posluchači v ČR (Filozofická fakulta MU Brno), Struktura a formy finančních toků v oblasti umění a hodnocení jejich externích hospodářských vlivů na příkladu vybraných mimopražských divadel ČR (Juraj Hon – Marketingová laboratoř). 
Uvedené projekty získaly velmi kladný ohlas odborné i širší veřejnosti, zejména ve formě recenzí v odborných  časopisech, výsledky sociologicko-analytických projektů slouží, vedle informačního zdroje pro veřejnost, rovněž jako podklad pro koncepční materiály a další činnost Ministerstva kultury. Podle dosavadních poznatků se  podařilo naplnit cíle  stávajícího 
programu, tj. především doplnění výzkumu v oblastech, které byly v době komunistického režimu záměrně opomíjeny, a zmapování bezprostředních důsledků společenských změn po r. 1989 v oblasti umění a kultury obecně. 
Také dosavadní výzkumný program zaměřený na masmédia a audiovizuální tvorbu umožnil realizaci prvních studií z oblastí, které nebyly dosud podrobně zkoumány. V rámci tohoto v roce 2003 ukončeného programu byly realizovány 3 výzkumné projekty relevantní nejen pro výzkum v ČR, ale i pro zahraničí.
Pro oblast umění (hudby, literatury, výtvarného umění, divadla) nelze (na rozdíl od jiných oblastí činnost společnosti, např. zdravotnictví, zemědělství, průmyslu apod.) jednoznačně určit trendy či priority oboru, které sleduje výzkum a vývoj v mezinárodním měřítku. Výzkum a vývoj dle navrhovaného programu by měl pro uvedené obory umění identifikovat a obsahově vymezovat sledované oblasti prostřednictvím přijatých a řešených projektů, jako zdroj poznání a prezentace národní kulturní identity a svébytnosti v rámci globalizace a integrace  evropské společnosti ve strukturách ES  i nejširším světovém měřítku. Mezinárodní spolupráce řešitelských týmů při řešení projektů dle uvedeného programu  se nevylučuje, ale v obecném měřítku se nepředpokládá  jako standardní. Výsledky řešených projektů by v případě zájmu zahraničních subjektů měly  být využitelné pro jejich potřebu  jako zdroj informací, těžiště mezinárodní spolupráce se předpokládá v publikační  oblasti či jiné formě prezentace.
Nový program organicky navazuje na program končící v r. 2005 (pro oblast umění), resp.  program ukončený v r. 2003 (pro oblast masmédií a audiovizuální tvorby) a dále rozvíjí a prohlubuje jejich cíle, neboť dané oblasti jsou vědecky  zpracovány jen dílčím způsobem nebo nebyly vůbec zkoumány (např. oblast české audiovizuální tvorby). Velmi důležitým aspektem charakteru nového programu je důraz na celoevropský kontext uměnovědného výzkumu i výzkumu v oblasti audiovize, posílený členstvím ČR v EU, a dále pak důraz na interdisciplinární propojení výsledků jednotlivých výzkumných projektů do jednotného systému v souladu se současným požadavkem na encyklopedizaci vědeckých poznatků.  


















7) Předpokládané výdaje na program


Zahájení finanční podpory jednotlivých podprogramů tohoto programu bude postupné. 
1. a 3. podprogram bude finančně podporován v letech 2006-2011; 2. podprogram výzkumného programu bude finančně podporován v letech 2008-2010. 

                                                                           údaje v tabulce jsou v tisících Kč
Rok
2006
2007
2008
2009
2010
2011
celkem
Podprogram







1
1 346
2 445
2 173
2 173
2 273
2 376
12 786
2
  0 
0
      88
    137
   185
       5
     415
3
700
1 100
1 000
1 000
900
800
5 500
Program celkem

2 046


3 545


3 261


3 310


3 358


3 181


18 701

Náklady na hodnocení projektů
   46  
     80
     90 
      96
     97
    84
      493
Celkem na programy poskytovatelů (výdaje na podporu výzk. prog. bez nákladů na jejich hodnocení)
2 000
3 465
3 171
3 214
3 261
3 097
Úhrnem
18 208

Komentář k výdajům programu je uveden na str. 21 - 24 v části „Souhrnné plánované výdaje na všechny resortní programy MK v letech 2006-2011“.

4. program

1) Název programu: 
Výpověď sbírek českých, moravských a slezských muzeí a galerií o přírodním a kulturním dědictví Evropy
Identifikační  kód program: DE

2) Termín vyhlášení a doba trvání programu:
Výzkumný program byl v roce 2005 vyhlášen pro období let 2006-2011 tak, že podpora vybraných projektů (dle veřejné soutěže na rok 2006) v rámci tohoto programu byla zahájena v lednu roku 2006. Projekty jsou přijímány k podpoře na základě výsledků opakovaných veřejných soutěží ve výzkumu a vývoji. Podpora projektů bude ukončena nejpozději v prosinci roku 2011.

3) Členění programu na podprogramy:
Program je členěn na 3 podprogramy, jejichž předmětem je:
1. podprogram: 
Vědecké zpracování přírodnin ze sbírek muzeí z hlediska geologického vývoje a minulé i současné biodiverzity území České republiky
vědecké zpracování geologických, mineralogických, paleontologických, botanických (mykologických, bryologických, dendrologických), entomologických a zoologických sbírek muzeí z hlediska jejich schopnosti vypovídat o vývoji přírody v centrální části Evropy.

2. podprogram: 
Vědecké zpracování sbírek z oborů společenských věd, literatury a umění z hlediska kulturní rozmanitosti České republiky
vědecké zpracování sbírek muzeí a galerií z hlediska jejich přínosu k poznání kulturní rozmanitosti, regionálních a místních specifik, přímých evropských souvislostí či pouhých analogií.
3. podprogram: 
Zhodnocení vědeckých poznatků v oblasti analytických technologií, používaných při ochraně muzeálií (sbírkových předmětů muzeí a galerií) 
analytické technologie používané k ochraně muzeálií v České republice v kontextu vývoje této problematiky v zemích EU. 

4) Východiska a odůvodnění  programu a jeho podprogramů:
Návrh nového programu účelově podporovaného výzkumu a vývoje v oblasti ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií  pro období let 2006-2011 vychází z platných právních předpisů, a to zejména zákona  č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů,  nařízení vlády č. 461/2002 Sb., o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji, nařízení vlády č. 267/2002 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje,  zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, ve znění pozdějších předpisů,  a dále z platných koncepčních materiálů Ministerstva kultury, a to Koncepce účinnější péče o movité kulturní dědictví v České republice na léta 2003-2008 schválené usnesením vlády č. 87/2003, Koncepce rozvoje výzkumu a vývoje v resortu kultury, Strategie účinnější státní podpory kultury (aktualizovaného znění podle usnesení vlády č. 40/2001) a  v neposlední řadě z námětů a doporučení členů Rady programu Ministerstva kultury pro hodnocení programových projektů výzkumu a vývoje v  oblasti ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií. 
Potřeba tohoto programu je dána snahou získat poznatky o diverzitě přírodního a kulturního prostředí Evropy, která je charakteristickým znakem  „starého kontinentu“ a její zachování je klíčovým předpokladem jednak pro trvale udržitelný vývoj životního prostředí a jednak pro harmonický vývoj evropské multikulturní společnosti. Základním předpokladem pro možnost ovlivňování  vývoje diverzity přírodního  kulturního prostředí Evropy do budoucna je poznání jejího vývoje v minulosti. V tomto poznávacím procesu hrají nezastupitelnou (byť často nedoceněnou) roli také muzeálie, sbírkové předměty uchovávané převážně v muzeích a galeriích. Jednak ze samé podstaty muzeálií jako jednoho z významných médií historické paměti a jednak z podstaty odborné selekce, na jejímž základě byly a jsou více jak 200 let  tvořeny jejich soubory – sbírky muzejní povahy. Tento zdroj poznání je ovšem třeba také uchovávat tak, aby byla zachována samotná fyzická podstata muzeálií, ale také co nejvyšší jejich schopnost vypovídat o přírodě a společnosti. K tomu je nezbytné znát a osvojovat si stále nové technologie a metody konzervace a restaurování.
Výrazně nový prvek vřazený do výzkumného programu týkající se výzkumu a vývoje v oblasti moderních konzervačních a analytických technologií používaných k ochraně předmětů kulturního dědictví má zcela logickou návaznost na výsledky získané v končícím výzkumném programu a umožní řešení některých důsledků z nich vyplývajících. Zabezpečení řešení této části programu je v souladu s obdobným postupem řešení vyhlašovaných programů v rámci resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 
Návrh nového výzkumného programu plynule navazuje na v roce 2005 končící výzkumný program, který bude vyhodnocen v r. 2006. Při jeho dílčím hodnocení lze konstatovat, že se podařilo významně prohloubit poznání v oblasti movitého kulturního dědictví, které je součástí  národních i regionálních muzejních a galerijních sbírek. Jedná se však pouze o část  poznávacích procesů v systému ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií, jejichž potenciál (jak vyplývá ze samé  povahy, podstaty a kvantity předmětů výzkumu) není a ani nemůže být zcela vyčerpán. Další potřeby výzkumu movitých předmětů kulturní hodnoty, muzejních a galerijních sbírek a fondů, které jsou pramennou základnou přírodních a společenských věd zůstávají tím nedotčeny.

5) Cíle programu, jeho  podprogramů a očekávané přínosy, vyhodnotitelnost programu
Cílem  programu je:
	zhodnotit sbírkové předměty z hledisek historie, historie umění, literatury, vědy, techniky a průmyslu, diverzity kulturní rozmanitosti života společnosti a jejích kulturních projevů a  diverzity přírodního prostředí,

prezentovat získané výsledky specifickými formami muzejních výstav, programů a publikací a  poskytováním vybraných veřejných služeb vzdělávacích a výchovných nejširší veřejnosti jako účinný způsob vytváření vztahu této společnosti k přírodnímu a kulturnímu bohatství České republiky v evropském kontextu,  a tím i rozvíjení zájmu na jeho udržení a rozvoji pro budoucí generace,
	navrhnout  nové  moderní  analytické technologie použitelné k ochraně předmětů kulturního dědictví  (muzeálií).
Přínosem výzkumného programu je nový úhel pohledu na sbírky muzejní povahy nejen jako na součást „kulturního pokladu“ České republiky, jak tomu doposud převážně bylo, ale i jako na „kulturní poklad“ Evropy tak, aby bylo možno odlišit, co je pro Evropu společné, co je v jednotlivých částech odlišné a v čem se skrývají pouze náhodné analogie. Důraz na biodiverzitu umožní získat podklady pro budování  základů „společného domu“, jímž je optimální stav životního prostředí jako předpoklad trvale udržitelného rozvoje.

Cíle a přínosy 1. podprogramu
Cílem podprogramu je:
	získat nové poznatky při provádění dokumentace, evidence a revize sbírkových fondů přírodnin a srovnávacích dat v muzeích,

nové metody a technologie výzkumu při studiu přímo ve vybraných lokalitách a jejich verifikace, 
zhodnotit muzejní sbírky jako pramennou základnu monitorující vývoj diverzity přírodního prostředí částí území centrální Evropy, 
prezentovat výsledky ve formě výstav, přednášek, publikací, vědeckých článků a studií. 

Očekávaným přínosem podprogramu bude zejména:
	rozšíření poznatkové základny o přírodě, kterou lze uplatnit při školním vzdělávání,

zkvalitnění veřejných služeb (prezentací výsledků odpovídající  aktuálnímu stupni poznání) poskytovaných muzei a galeriemi veřejnosti formou muzejních výstav, programů a publikací, které budou mít značný význam pro celoživotní vzdělávání  občanů a pro volnočasové aktivity občanů,
aktualizace informací  pro  rozhodování státní správy,
nové poznatky  pro záchranu ohrožených částí přírody v České republice a  pro prezentaci České republiky a významu jejího území pro zachování diverzity přírodního prostředí.

Cíle a přínosy 2. podprogramu
Cílem podprogramu je:
	získat nové poznatky při provádění dokumentace, evidence a revize sbírek z oborů společenských věd, literatury a umění,

zhodnotit sbírky jako pramennou základnu monitorující vývoj diverzity kulturního prostředí území centrální Evropy, 
prezentovat výsledky ve formě  výstav, programů, přednášek, a publikací, včetně vědeckých článků a studií. 

Očekávaným přínosem podprogramu bude zejména:
	rozšíření poznatkové základny o společnosti, které lze uplatnit při školním vzdělávání,

zkvalitnění veřejných služeb (prezentací výsledků odpovídající  aktuálnímu stupni poznání) poskytovaných muzei a galeriemi veřejnosti formou muzejních výstav, programů a publikací, které budou mít značný význam pro celoživotní vzdělávání  občanů a pro volnočasové aktivity občanů,
aktualizace informací pro rozhodování státní správy,
získání nových poznatků pro záchranu ohrožených předmětů kulturního dědictví v České republice a pro prezentaci České republiky a významu jejího území pro zachování diverzity kulturního prostředí.

Cíle a přínosy 3. podprogramu
Cílem podprogramu je:
	navrhnout a ověřit nové  analytické  technologie a  postupy, popř. patenty, aplikační vyústění do širší oblasti  záchrany a ochrany movitého kulturního dědictví (zdiagnostikované, zkonzervované a zrestaurované předměty kulturního dědictví, popř. předání vyvinutých nebo ověřených technologií do organizací spravujících kulturní dědictví), které budou korespondovat s úrovní  výsledků dosahovaných v zahraničních vědeckých institucích tohoto oboru.


Očekávaným přínosem podprogramu bude zejména:
	snížení existující výrazné zaostalosti výzkumu a vývoje v oblasti moderních  analytických technologií používaných k ochraně muzeálií v České republice v kontextu vývoje této problematiky v zemích EU, 
	výchova chybějící základny vědeckých pracovníků v oblasti konzervování-restaurování předmětů kulturního dědictví (muzeálií) a aplikace nových poznatků při celoživotním vzdělávání v rámci této profese.


Komplexní zhodnocení programu jako celku bude provedeno na základě posouzení výsledků, kterých bylo dosaženo v rámci jednotlivých podprogramů. Jestliže se nepodaří dosáhnout  cílů podprogramu, bude  tento podprogram a tudíž i celý program coby množina podprogramů vyhodnocen jako nesplněný.

6) Srovnání se současným stavem v České republice a v zahraničí
Současný stav výzkumu  v oblasti ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií je v posledních 9 letech (od r. 1996) do značné míry určen a ovlivněn průběžně dosahovanými výsledky v  r. 2005 končícího výzkumného programu, který je finančně podporován z veřejných  prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu správcem kapitoly příjemcům. Program, který bude ukončen v roce 2005, je orientován na vědecké zpracování přírodnin ze sbírek muzeí z hlediska změn prostředí, z něhož byly a jsou přírodniny získávány, na odbornou prezentaci získaných poznatků a informací ze sbírkových fondů v oblasti společenských věd, publikace výsledků formou výstav a nových muzejních expozicí, uplatňování různých forem prezentace sbírek, zajišťování potřebných konzervátorských a restaurátorských prací novými technologiemi. Zaměření programu (a v jeho rámci přijatých projektů) odpovídalo záměrům poskytovatele, tedy zajistit maximální vytěžení movitého kulturního dědictví pro účely výzkumu a vývoje v celém mimořádně širokém spektru vědních oborů zastoupených v muzejních a galerijních sbírkách (oborů společenskovědních, uměleckohistorických, přírodovědných, technických aj.). Postupnou realizací programu zadavatel podporoval systematické zajištění rozvoje vědecké práce v muzeích a galeriích všech typů (národních, specializovaných, regionálních) jako základ pro zkvalitnění prezentace sbírkových fondů formou expozic, výstav, publikací, příp. prostřednictvím moderních médií. Z prostředků na podporu výzkumu v rámci ukončeného programu byly řešeny  některé významné projekty, jejichž výstupy mají mezinárodní význam, pedagogický přínos v podobě prezentace výsledků na seminářích, přednáškách v muzeích i na univerzitách, na mezinárodním fóru na konferencích a kongresech. Jako příklad lze uvést Slávu barokní Čechie, řešitel doc. Dr. V. Vlnas, Národní galerie /1999-2001/; Vědecké zdokumentování a prezentace společenského a kulturního vývoje v českých zemích kolem r. 1000: účast na mezinárodní výstavě  Europas Mitte um 1000, řešitel PhDr. E. Šimek, Národní muzeum /2000-2001/; Preventivní ochrana archeologických kovových předmětů a nové metodické postupy při konzervaci muzejních sbírek, řešitelka RNDr. I. Čejková, Národní muzeum /1999-2001/. Poskytovatel sledoval i podporu vědeckého zpracování dosud málo známých sbírkových fondů nebo sbírek, které s odstupem doby vyžadují vědecké přehodnocení (např. Náboženské motivy na českých gotických kachlích, Historie a vývoj hasicí techniky, Technická památka - parní těžní stroj  a strojovna dolu Anna na Březových horách, aj.). 
Nový program na ně bezprostředně navazuje, ale je orientován  na získávání poznatků o diverzitě přírodního a kulturního prostředí Evropy. Výzkumný program navazuje na podobné programy v jiných zemích (např. Španělsko), které se rovněž ubírají cestou poznávání a dokumentace „ národního bohatství“  k přírodní a kulturní rozmanitosti Evropy a světa.
Současný stav v České republice ve výzkumu a vývoji moderních metod a technologií v oblasti konzervování-restaurování muzeálií a v oblasti diagnostiky materiálu těchto předmětů je velmi neutěšený. V minulosti (před r.1989) v určité, byť chybné, koncepci budovaná základna výzkumu a vývoje v této oblasti (Státní restaurátorské ateliéry) byla zcela rozrušena bez návaznosti nebo vytvoření a realizace koncepce nové. Problematika ochrany muzeálií, zvláště její části týkající se konzervování-restaurování a materiálově-vědeckého zhodnocování předmětů, vyžadují v moderním pojetí uplatňovaném ve vyspělých zemích EU výrazně multidisciplinární přístup k řešení problematiky. Z tohoto důvodu je nutná týmová spolupráce specialistů z nejrůznějších oborů včetně příslušného technického, personálního a metodického zabezpečení. Současná situace v muzeích a galeriích v České republice nedovoluje jednotlivým odborníkům řešit tuto problematiku v rámci daných institucí. V současné době v České republice neexistuje specializované mezioborové vědecko-výzkumné pracoviště, které by cíleně a systematicky řešilo takto široce definované směry výzkumu a vývoje nejmodernějšími přístupy k problematice významné části ochrany movitého kulturního dědictví, jímž jsou muzeálie,  a to pokud možno v přímé návaznosti na pracoviště jednotlivých muzeí. Muzea a galerie doposud řeší otázky vyžadující náročný specializovaný výzkum a vývoj i aplikace moderních a finančně náročných metod v oblasti ochrany muzeálií jen velmi omezeně formou roztříštěné, úzce specializované spolupráce s vědeckými ústavy a vysokými školami (např. VŠCHT v Praze, Masarykova univerzita v Brně, VUT v Brně, TU v Liberci, pracoviště AV ČR v Řeži u Prahy apod.). Rovněž v tomto oboru již prakticky chybí základna mladé, ale i střední generace vědecko-výzkumných pracovníků. Tyto skutečnosti mají velmi negativní dopad na stav a úroveň výzkumu a vývoje v tomto oboru a tedy i na budoucnost záchrany a zachování kvalitativně i kvantitativně významné části kulturního dědictví v České republice. 
Situace ve vyspělých zemích EU je od situace v České republice velmi odlišná. Existují zde specializované výzkumně-vzdělávací instituty, popř. síť těchto institutů nebo výzkumných center, které se již dlouhodobě cíleně a systematicky věnují řešení problematiky výzkumu a vývoje v této oblasti s cílem integrity činností při zachování evropského kulturního dědictví. Jako příklady mohou být uvedeny: „Netherlands Institute for Cultural Heritage“ (Holandsko), „Institute of  Art Technology and Conservation“ (Německo), „The International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works“ (Londýn, UK) nebo „Canadian Conservation Institute“ (Kanada), „The Getty Conservation Institute (USA) „Smithsonian Centre for Materials research and Education“ (USA) a řada dalších.
Nový program zabezpečí řešení této situace v České republice ve výzkumu a vývoji novou koncepcí, která umožní zabývat se cíleně a systematicky formulovanou problematikou.






















7) Předpokládané výdaje na program
                                                                                        údaje v tabulce jsou v tisících Kč                                              
rok
2006
2007
2008
2009
2010
2011
celkem
podprogram







1
    666
2 299
2 771
2 500
2 706
1 100
12 042
2
1 084
3 156
3 169
    2 800
1 839
1 045
13 093
3
    310
    695
   560
       742
        5
       5
  2 317
Program celkem
2 060
6 150
6 500
6 042
4 550
2 150
27 452
Náklady na hodnocení projektů
   60  
   130
160 
142
150
150
792
Celkem na programy poskytovatelů (výdaje na podporu výzk. prog. bez nákladů na jejich hodnocení)
2 000
6 020
6 340
5 900
4 400
2 000
Úhrnem
26 660

Komentář k výdajům programu je uveden na str. 21-24 v části „Souhrnné plánované výdaje na všechny resortní programy MK v letech 2006-2011“.


Pro všechny výše  uvedené  nové resortní  výzkumné programy platí následující:

Kritéria pro zařazení projektu do resortního programu Ministerstva kultury
Uchazeč o zařazení projektu do resortního programu musí přihlásit svůj projekt do veřejné soutěže, vyhlašované v rámci schváleného resortního výzkumného programu. Podmínky, způsob a organizace vyhlášení veřejné soutěže a následné přijímání a vyhodnocení přihlášených projektů upravují zákonné předpisy (zákon č. 130/2002 Sb. a nařízení vlády č. 461/2002 Sb., v platném znění) a podrobně jsou specifikovány v příkazu ministra kultury č. 26/2003 v platném znění.

Základními kritérii pro hodnocení výzkumného projektu jsou:
	splnění prahových podmínek veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji,

soulad cíle projektu s cíli schváleného resortního programu, resp. jeho podprogramu,
kvalita projektu (pracovní hypotéza, originalita projektu a jeho řešení),
odborná úroveň žadatele (uchazeče) a jeho řešitelského týmu,
vybavenost pracoviště,
vědecká hodnota projektu a očekávaný přínos pro resort kultury, příp. mezinárodní,
přiměřenost a účelnost nákladů na řešení projektu.


Druhy výsledků výzkumu a vývoje, které bude poskytovatel uznávat jako relevantní z hlediska hodnocení přijatých a z veřejných prostředků podporovaných projektů v rámci schválených výzkumných programů:

	článek v impaktovaném odborném periodiku světové databáze ISI, článek v recenzovaném odborném periodiku, odborná recenzovaná kniha, kapitola v odborné recenzované knize, článek v recenzovaném sborníku,


	patent, poloprovoz, ověřená technologie, prototyp, uplatněná metodika, funkční vzorek, autorizovaný software, výsledky aplikovaného výzkumu promítnuté do právních předpisů a norem, užitný vzor, specializované mapy s odborným obsahem,


	audiovizuální tvorba, elektronický dokument (CD-R, web prezentace, elektronická databáze), 


	uspořádání konference, workshopu, výstavy.


Souhrnné plánované výdaje na všechny resortní programy MK v letech 2006-2011
V rámci výzkumných programů pro období let 2006-2011 se předpokládá poskytnutí finanční podpory z veřejných prostředků v níže uvedených ročních objemech na řešení konkrétních výzkumných projektů základního výzkumu, aplikovaného výzkumu  a vývoje.
Vzhledem k platnosti Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací od 1. 1. 2007 (Rámec), který byl zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie pod číslem 2006/C 323/01, vyslovení  bezpodmínečného souhlasu České republiky Evropské komisi s provedením vhodných opatření  specifikovaných v Rámci a Doporučení rady pro výzkum a vývoj pro aplikaci rámce společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací, schváleného na 226. zasedání RVV dne 12. září 2007, bude maximální poskytovaná  finanční podpora pro jednotlivé typy příjemců a kategorie výzkumu  odpovídat  hodnotám uvedeným v níže uvedené tabulce.  
Podstatné pro posouzení míry finanční podpory poskytovatele je určení, zda příjemce je výzkumnou organizací (např. vysoká škola, výzkumný ústav-subjekt bez ohledu na právní formu nebo způsob financování, jehož hlavním účelem je provádět základní výzkum, aplikovaný výzkum nebo experimentální vývoj a šířit jejich výsledky prostřednictvím výuky, publikování nebo převodu technologií; veškerý zisk je zpětně investován do těchto činností nebo šíření jejich výsledků nebo do výuky; podniky, které mohou uplatňovat vliv na takovýto subjekt, např. jako podílníci nebo členové, nemají žádný přednostní přístup k výzkumným kapacitám tohoto subjektu nebo k výsledkům výzkumu vytvořeným tímto subjektem) nebo podnikem (za podnik ve smyslu čl. 87 odst.1 Smlouvy o založení ES je nutno považovat subjekt, který vykonává ekonomické činnosti, tzn. vykonává hospodářské aktivity  spočívající  v nabízení zboží  nebo poskytování služeb na určitém trhu).

	Pokud  uchazeč o finanční podporu z výzkumných programů Ministerstva kultury je výzkumnou organizací (v tabulce označen písm.A), která vykonává činnosti  pouze nehospodářské povahy, pak  veřejné financování výzkumu a vývoje (nehospodářské činnosti) není považováno za veřejnou podporu ve smyslu čl. 87 odst. 1 smlouvy o ES. Rámec společenství se  na tyto subjekty nevztahuje a míra  finanční podpory je dána  v závislosti na kategorii výzkumu  do výše odpovídající platné národní legislativě, tedy ustanovení § 2 nařízení vlády č. 461/2002 Sb., v platném znění. 
	Pokud uchazeč o finanční podporu z výzkumných programů Ministerstva kultury je výzkumnou organizací, která provádí jak činnosti hospodářské, tak i nehospodářské povahy (v tabulce označen písm. B), je považován za „podnik“ ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES a financování  výzkumu z výzkumných programů Ministerstva kultury je nutno považovat za veřejnou podporu. Míra podpory se stanovuje stejně jako u jakéhokoliv jiného podniku. Při aplikaci tohoto bodu bude Ministerstvo kultury vycházet ze smyslu a cíle Rámce, tj. zabránit finanční podporou  z  veřejných prostředků narušení či ohrožení hospodářské soutěže. V případech, kdy veřejné financování výzkumu a vývoje jednoznačně nemůže zvýhodnit výzkumnou organizaci při její hospodářské činnosti (tj. je splněna podmínka oddělení zdrojů a nákladů hospodářské a nehospodářské činnosti), nebude podpora tohoto výzkumu  a vývoje z veřejných zdrojů  spadat pod čl. 87 odst. 1 smlouvy o ES (nebude se jednat o veřejnou podporu) a při stanovení maximální procentní míry podpory bude postupováno jako u subjektu A/C.

Pokud uchazeč o finanční podporu z výzkumných programů Ministerstva kultury je výzkumnou organizací, která provádí jak nehospodářskou, tak i hospodářskou činnost  spočívající  zejména v  konkrétním výzkumu prováděném na objednávku průmyslového subjektu, v pronájmu výzkumných infrastruktur a poskytování poradenských služeb (v tabulce označen písm. C), nebude veřejné  financování  její činnosti  v oblasti výzkumu a vývoje  spadat pod čl. 87 odst.1 smlouvy o ES (nebude představovat  veřejnou podporu  v podmínkách Rámce), pokud lze  lze-li zajistit oddělené účetnictví pro oba typy činností (striktně oddělit příslušné náklady, včetně nákladů režijních, osobních  a jejich financování). Důkazní povinnost bude na straně  tohoto subjektu - příjemce. V těchto případech se Rámec společenství na finanční podporu z výzkumných programů Ministerstva kultury  nevztahuje  a platí stejné podmínky jako u výzkumných organizací, které vykonávají pouze nehospodářské činnosti.
	Pokud uchazeč o finanční podporu z výzkumných programů Ministerstva kultury je ve smyslu čl. 87 odst.1 Smlouvy o založení ES podnikem (v tabulce označen písm.B), financování výzkumu z výzkumných programů Ministerstva kultury je nutno považovat za veřejnou podporu. Maximální míra podpory odpovídá pravidlům upravujícím státní podpory v podmínkách Rámce. Pro zařazení uchazeče, který je podnikem do příslušné kategorie (malý/střední/velký) vychází Ministerstvo kultury  z definice podniků uvedené v příloze č.1 na  http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/cs/consleg/2001/R/02001R0070-20070101-cs.pdf" http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/cs/consleg/2001/R/02001R0070-20070101-cs.pdf
	Uchazeče o podporu z výzkumných programů MK, který je fyzickou osobou bez IČ,  nelze zařadit ani jako výzkumnou organizaci ani jako podnik. Ministerstvo kultury předpokládá,  že u těchto osob nemůže dojít k současnému  naplnění všech definičních  znaků veřejné podpory ve smyslu čl. 87 odst.1 Smlouvy o založení ES (použití veřejných prostředků, zvýhodnění podniku nebo odvětví výroby na společném trhu, riziko narušení veřejné soutěže, ovlivnění obchodu mezi členskými státy), proto podpora výzkumu u těchto subjektů  nemůže být považována za veřejnou podporu a Rámec se na ni nevztahuje. Při stanovení maximální procentní míry podpory bude postupováno jako u subjektu A/C.
U projektů výzkumu a vývoje, které budou řešeny ve spolupráci, se míra veřejné podpory určuje pro každého příjemce a partnera. V případě, že spolupříjemce nenaplňuje definiční znaky veřejné podpory, nejedná se o veřejnou podporu a na takového spolupříjemce se Rámec nevztahuje. Při spolupráci podniku a výzkumné organizace není podpora poskytnutá prostřednictvím výzkumné organizace považována za veřejnou podporu, pokud podnik plně hradí náklady projektu, výsledky mohou být obecně šířeny a práva k duševnímu vlastnictví patří  výzkumné organizaci nebo práva k duševnímu vlastnictví jsou podnikem uhrazena za tržní cenu (jsou-li převedena na podnik).  
VaV
B-malý podnik
B- střední podnik
B- velký podnik
A-Výzkumný organizace, která vykonává pouze činnosti nehospodářské povahy
C-výzkumná organizace, která vykonává  činnosti hospodářské, tak i nehospodářské povahy spočívající  zejména v konkrétním výzkumu prováděném na objednávku průmyslového subjektu, v pronájmu  výzkumných infrastruktur a poskytování poradenských služeb a má je jednoznačně a prokazatelně  účetně oddělené
Fyzické osoby bez IČ (bez oprávnění k podnikání) 
Základní výzkum
100%
100%
100%
*
Aplikovaný výzkum  (průmys./neprůmys.) 
70%

60%
50%
*
Aplikovaný (spolupráce)
80%
75%
65%
65-80% při spolupráci s podnikem příslušné kategorie za podmínky, že VO nese alespoň 10% způsobilých nákladů projektu a má právo zveřejnit výsledky v míře, v níž pocházejí z výzkumu prováděného touto VO
Experimentální vývoj
45%
35%
25%
25% *
Experimentální vývoj (spolupráce)
60%
50%
40%
40-60% spolupráci s podnikem příslušné kategorie za podmínky, že VO nese alespoň 10%  způsobilých nákladů projektu a má právo zveřejnit výsledky  v míře, v níž pocházejí z výzkumu prováděného touto VO 

*  max. míra podpory z výzkumných programů není určena podmínkami Rámce, podléhá pouze podmínkám stanoveným v §2 nařízení vlády č. 461/2002 Sb.  
Příjemci státní (veřejné)  podpory, výše a účel dotace za předchozí kalendářní rok jsou Ministerstvem kultury oznamováni cestou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Evropské komisi.

Celkové výdaje programů vyplývají z objemů výdajů programů schválených usnesením vlády č. 312 ze dne 16. 3. 2005 (k Výzkumným programům Ministerstva kultury na léta 2006-2011) při promítnutí snížení výdajů programů dle usnesení vlády č. 970 ze dne 16. 8. 2006 (K přípravě státního rozpočtu České republiky na rok 2007 a střednědobého výhledu na léta 2008 a 2009), č. 323 ze dne 2. 4. 2007 (K reformním krokům realizovaným v letech 2007 až 2010 k dosažení stanovených deficitů veřejných rozpočtů) a č. 564 ze dne 23. 5. 2007 (Návrh výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum a vývoj na rok 2008 s výhledem na léta 2009 a 2010) a č. 793 ze dne 27. června 2008 (k návrhu výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkumu a vývoj na rok 2009 s výhledem na léta 2010 a 2011), kterými postupně došlo ke snížení celkových výdajů na výzkum a vývoj kapitoly Ministerstva kultury v letech 2008, 2009, 2010 a 2011.
	
	Celkové výdaje upravených výzkumných programů Ministerstva kultury na léta 
2006-2011 budou kryty z celkových výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum a  vývoj. 

					     údaje v tabulce jsou v tisících Kč       
rok
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Celkem
    program







1
2 494
3 854
4 455
4 350
3 651
2 750
21 554
2
2 032
3 545
7 842
10 507
10 724
2 495
37 145
3
2 046
3 545
3 261
3 310
3 358
3 181
18 701
4
2 060
6 150
6 500
6 042
4 550
2 150
27 452
Celkem v jednotl. letech
8 632
17 094
22 058
24 209
22 283
10 576
Úhrnem
104 852

Úhrnem
377 350 


