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k 31 . prosinci 2011 bylo ukončeno řešení výzkumných záměrů pracovišť AV ČR zahájených
v roce 2005. V souvislosti s tím nastávají malé, ale důležité změny v zařazování výsledků do
ASEPu a následném uplatňování v RIVu.
Výsledky uplatněné po 1. lednu 2012 budou ještě s velkou pravděpodobností souviset s ře
šením výzkumných záměrů ukončených v roce 2011. V takovém případě se bude i nadále
v publikacích uvádět jako institucionální zdroj podpory výzkumný záměr a jeho registrační
číslo. V případě , že výsledky budou vytvořeny s institucionální podporou, nikoliv však již
v návaznosti na výzkumný záměr, bude třeba nově v souladu s § 32 odst. 3 zákona
č. 130/2002 Sb, o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve smyslu pozděj
ších úprav, a § 4 nařízení vlády ze dne 19. října 2009 č. 397, o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, uvádět, že vznikly "s podporou na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace" (zkráceně "RVO") s doplněním IČ pracoviště (kupříkla
du: "RVO: 67985971"). Potud zápis dedikace do publikace, případně jiného výstupu.
Pro zápis výsledku do ASEPu stačí vybrat v roletce zdroj finanční podpory písmenko "I" Qako
Ignác) a jednoduše zaškrtnout. Při převodu výsledku do RIV bude k záznamu přiřazeno IČ
pracoviště automaticky. U prací navázaných na projekty, které jsou financovány z programů
zakazujících sdružení finančních prostředků na tvorbě výsledku, se pak označení "1" nesmí
použít.
Zpracovatelky a zpracovatelé ASEP budou o této
který se bude konat v březnu 2012.
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