RADA PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE
III.
PŘÍLOHA č. 10 - HARMONOGRAM

I. Hodnocení výsledků VO

Popis akce nebo výstupu
Poslední termín dodání údajů o výsledcích VO do RIV
prostřednictvím příslušného poskytovatele.
PRVNÍ ETAPA HODNOCENÍ VO
Tabulky č. 1 a č. 2. a č. 2a
Pracovní tabulky J až V
DRUHÁ ETAPA HODNOCENÍ VO

termín
30. květen
(včetně)

výstup
předávají

určeno pro

jednotliví
poskytovatelé

RIV

RVVI

30. červen

provozovatel
IS VaVaI

jednotlivé
poskytovatele
a OVHP

od
1. července

-

OVHP

Předání opravených výsledků dle Tabulky č. 1 a č. 2. (příp.
č. 2a) do RIV; předání finančních údajů dle Pilíře III.

31. červenec

jednotliví
poskytovatelé

RVVI

Předání „Pracovních tabulek J až V“ po provedení ověření
výsledků.

do 15. srpna

OVHP

1. září 18)

RVVI

jednotlivé
poskytovatele

10. říjen 18)

jednotliví
poskytovatelé

RVVI

Hodnocení výsledků OVHP

TŘETÍ ETAPA HODNOCENÍ VO
Předání Tabulky č. 3 č 4 a č.5prac s výsledky hodnocení VO
poskytovatelům
Vyjádření poskytovatelů k Tabulce č. 4. a č. 5prac.
ČTVRTÁ ETAPA HODNOCENÍ VO
Vypořádání připomínek poskytovatelů a schválení vypořádání
RVVI
Schválení konečných výsledků hodnocení VO (Tabulka č. 5.) na
zasedání RVVI

provozovatele

IS VaVaI

listopadové
zasedání
RVVI 18)

RVVI

prosincové
zasedání
RVVI 18)

RVVI

Konečným termínem pro výpis obsahu aktuálních údajů ze všech využívaných databází, včetně
převodníku ISSN → ISSN-L je termín 1. 11. RVVI nemůže nést odpovědnost za obsah výpisu
aktuálního stavu jednotlivých databází, protože není jejich správcem ani provozovatelem.

18)

Pro hodnocení výsledků VO týkajícího se roku 2013 se termíny čtvrté etapy posouvají na dubnové a květnové zasedání
RVVI.
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II. Hodnocení výsledků ukončených programů

Popis akce nebo výstupu
Dodání údajů o výsledcích programových projektů
ukončených v roce předcházejícím (lhůta 150 dní po
ukončení projektu) a dodání údajů o výsledcích projektů,
jimž byla poskytnuta podpora podle § 3 odst. 2 písm. a), u
nichž lhůta na předání provozovateli činí 730 dní.
Poskytovatelé předloží RVVI souhrnnou zprávu o jimi
provedeném vyhodnocení programů ukončených
v jednotlivých letech.
Zpracování údajů pro hodnocení programů Tabulka P1

termín

výstup
předává

určeno pro

do 7. září
RIV

(včetně)

jednotliví
poskytovatelé

do 30. října

RVVI

1. prosinec

Souhrnné vyhodnocení ukončených programů
(Tabulka P2) – schválení materiálu RVVI a předložení do
meziresortního připomínkového řízení.

lednové
zasedání
RVVI 18)

Souhrnné vyhodnocení ukončených programů
(Tabulka P2) – předložení materiálu k projednání vládou
ČR.

do 30. dubna

RVVI

RVVI

vládu ČR
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