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OBECNÁ USTANOVENÍ PRO PARTNERSKÉ
INSTITUCE V ALIANCI RECOMINE
21. února 2022, Freiberg

SPOLUPRÁCE V ALIANCI RECOMINE
Partnerské instituce chtějí spolupracovat v rámci aliance recomine a zejména rozvíjet konsorciální
projekty, které jsou definovány v projektových záměrech recomine. Projekty schválené Spolkovým
ministerstvem pro vzdělávání a výzkum (BMBF) jsou financovány samostatně. Partnerské instituce v
alianci recomine se proto vyzývají, aby koordinovaly své odborné znalosti s cílem vypracovat společné
projekty.

PROCESY V ALIANCI RECOMINE
Aliance recomine je otevřená a usiluje o stabilní růst v cílovém regionu. Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf e. V. (HZDR) jako partnerská instituce a koordinátor aliance recomine zřizuje koordinační kancelář recomine. Vývoj této koordinační kanceláře v HZDR vycházel z očekávání partnerských
institucí a příkladů osvědčených postupů z jiných inovačních aliancí. Cílem bylo dosáhnout co největší
otevřenosti a společenské účasti v alianci. Koordinační kancelář se nachází v Helmholtzově institutu
Freiberg pro technologie zdrojů (HIF) HZDR.
Organizační a řídicí struktura pro fázi provádění
Koordinační úřad recomine podporuje alianci recomine v organizaci a řízení. Koordinátor aliance HZDR
přebírá úkoly spojené s koordinací výzev. Podává zprávy financující agentuře a poradnímu sboru.
Aliance recomine je definována prohlášením o účasti všech zúčastněných partnerských institucí a
je založena na tom, že partnerské instituce, které vypracovaly prohlášení o záměru ve fázi koncepce,
předloží prohlášení o účasti v současné fázi provádění. Prohlášení o účasti je povinné nejpozději při
předložení osnovy projektu. Ve střednědobém horizontu chtějí partnerské instituce aliance recomine
přeměnit alianci recomine na sdružení.
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Prohlášení o účasti
Podpisem prohlášení o účasti souhlasí zúčastněné partnerské instituce s ustanoveními zde uvedené
aliance. Kromě toho všechny podepisující partnerské instituce prohlašují, že vzaly na vědomí a porozuměly doporučením aliance recomine. Zúčastněné partnerské instituce deklarují ochotu aktivně
se podílet na alianci recomine (např. formou účasti na schůzkách aliance) a sdílet cíle vize recomine.
Formulář pro prohlášení o účasti lze získat na internetových stránkách recomine. Tyto webové stránky
také nabízejí formulaci recomine vision. Koordinátor aliance HZDR přijímá vyplněná prohlášení o účasti.
Kromě toho se prohlášení o účasti stává pro příslušné partnerské instituce povinným předložením projektového záměru.
Obrysy projektu
Koordinační kancelář podporuje plánování a předkládání osnov jednotlivých projektů. Je nezbytné, aby
se plánování projektů řídilo informacemi o vypracování a předkládání žádostí. Jsou k dispozici ke stažení
ve formátu PDF v němčině na webových stránkách recomine.
Koordinační kancelář společně s poradním sborem a organizací pro řízení projektů v Jülichu (PTJ) kontroluje formální správnost projektových osnov. Přezkoumané projektové záměry jsou předány poradnímu
sboru, PTJ a BMBF.
Obrysy projektů vybírá nezávislý poradní sbor ve dvou fázích. První předběžný výběr se provádí pomocí
pevně stanoveného katalogu kritérií, který je vybaven bodovým systémem a určuje kompatibilitu projektů s vizí recomine. Katalog kritérií je stanoven v pravidlech poradního sboru, která jsou na vyžádání k
dispozici všem zainteresovaným institucím v koordinační kanceláři.
Vybrané projekty jsou vyzvány ke krátké prezentaci na zasedání poradního sboru. Na základě krátkých
prezentací a kvality a počtu předložených osnov demokraticky hlasuje nezávislý poradní sbor v diskusi
o návrzích na financování osnov projektů. Poradní sbor poté předá své návrhy příslušným kontaktním
osobám v PTJ a BMBF.
BMBF-Žádosti
PTJ a BMBF vyhodnotí projektové záměry navržené k financování, přičemž zohlední všechny včas předložené formálně správné záměry, a vydá rozhodnutí o financování. Následně jsou osnovy přepracovány
do podoby úplného návrhu podle specifikací BMBF. HZDR podporuje žádající partnerské instituce v procesu podávání žádostí prostřednictvím své koordinační kanceláře. Konkrétní finanční kvóty určuje BMBF.
V rámci přezkumu žádostí organizace pro řízení projektů kontroluje úvěruschopnost komerčních partnerských institucí. Účelem kontroly bonity je zajistit, aby příslušná instituce byla schopna jak personálně,
tak finančně zajistit vlastní příspěvky na projekt výzkumu a vývoje. Koordinační úřad a PTJ doporučují,
aby se kontrola úvěruschopnosti prováděla již na počátku procesu přípravy projektu.

ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ SOUVISEJÍCÍCH S PROJEKTEM
Osnova projektu by měla obecně srozumitelným způsobem přiblížit zadání. Doporučená osnova musí
být použita ve formě souboru PDF. Je k dispozici ke stažení v němčině na webových stránkách recomine.
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Doporučuje se, aby osnova projektu obsahovala pouze údaje, které se netýkají práv duševního vlastnictví. Pracovní plán by měl být předložen stručně a obecně srozumitelně. Konkrétní údaje týkající se
projektu jsou známy pouze koordinačnímu úřadu recomine, poradnímu sboru recomine, BMBF a PTJ a
bude s nimi zacházeno jako s přísně důvěrnými. Projekty navržené k financování se řídí Dodatečnými
podmínkami pro nákladově orientované granty BMBF pro komerční podniky na projekty výzkumu a
vývoje (NKBF 2017) nebo Dodatečnými podmínkami pro výdajově orientované granty BMBF na financování projektů (NKBF).
Archivace údajů souvisejících s projektem je prováděna jako utajovaná informace koordinačním
úřadem recomine a poradním sborem recomine. Zaměstnanci HZDR, kteří nepracují v koordinační
kanceláři pro recomine, nemají přístup k projektům recomine. Úkoly v oblasti koordinace Aliance jsou
v HZDR přísně personálně a strukturálně odděleny od vývoje jednotlivých rekomandovaných projektů.

ZPRÁVY O PROVÁDĚNÍ PROJEKTU
Partnerské instituce schválených projektů budou koordinačnímu úřadu recomine poskytovat informace o průběhu projektu. Všechny partnerské instituce financovaných projektů budou jednou ročně
na zasedání aliance prezentovat pokrok ve svých projektech formou obecně srozumitelné prezentace.
Každá partnerská instituce poskytuje koordinačnímu úřadu recomine přístup k mediálnímu obsahu
prezentací. Pokud je to podle autorského zákona možné, jsou získané poznatky zpracovány koordinačním úřadem recomine ve smyslu recomine vision způsobem, který je vhodný pro cílovou skupinu.
Koordinační úřad koordinuje svou činnost s příslušnou partnerskou institucí v předstihu před zveřejněním. Každá partnerská instituce projektu má právo neposkytovat ostatním partnerským institucím,
včetně HZDR, informace týkající se práv duševního vlastnictví.

ODPOVĚDNOST/ZÁRUKA
Při spolupráci v rámci aliance recomine budou partnerské instituce postupovat s nezbytnou vědeckou pečlivostí a zajistí soulad s příslušným známým stavem vědy a techniky. Za tímto účelem je třeba
uplatňovat zásady Německé nadace pro výzkum pro zajištění správné vědecké praxe. Partnerské
instituce provádějí předávání informací s péčí, která je obvyklá v jejich vlastních záležitostech. Partnerské instituce nezaručují, že jimi vytvořené výsledky a/nebo předané informace (v rámci aliance)
neporušují vlastnická práva třetích stran. Jakmile se však partnerská instituce o takových majetkových
právech dozví, neprodleně o tom informuje ostatní partnerské instituce. V tomto ohledu však není
povinnost provádět vyhledávání.
Partnerské instituce jsou vůči sobě odpovědné pouze za úmysl a hrubou nedbalost. V případě hrubé
nedbalosti je odpovědnost za následné škody vyloučena.
Odchylně od § 426 německého občanského zákoníku (BGB) se partnerské instituce dohodly, že v
případě nároků třetích osob nesou každá z nich vnitřní odpovědnost pouze podle míry svého zavinění
a zavazují se odškodnit druhou partnerskou instituci (instituce) za další nároky.
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Výluky a omezení odpovědnosti se nevztahují na nároky podle zákona o odpovědnosti za
škodu způsobenou vadou výrobku, na podvodné jednání, na odpovědnost za zaručené
vlastnosti a na újmu na životě, zdraví nebo zdraví. Výše uvedená omezení odpovědnosti
se vztahují také na odpovědnost příslušných partnerských institucí za jejich zaměstnance,
orgány, zástupce a zprostředkovatele, jakož i na jejich osobní odpovědnost.

OCHRANA ÚDAJŮ
Žádné osobní údaje nejsou zpracovávány. Pokud partnerská instituce zpracovává osobní
údaje za účelem plnění svého příspěvku Alianci, je za to odpovědná výhradně tato partnerská instituce (odpovědnost ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů). Tato partnerská
instituce je povinna dodržovat předpisy o ochraně osobních údajů. Jejich osobní údaje, o
kterých se dozvěděli, mohou být použity pouze pro účely realizace příspěvků.
Kromě toho partnerské instituce zpracovávají údaje ostatních partnerských institucí (včetně
údajů kontaktních osob) v rámci aliance (zejména správa smluv a účetnictví a komunikace).
Za tímto účelem jsou požadované údaje (zejména jméno, firma, adresa a kontaktní údaje,
bankovní a jiné fakturační údaje) ukládány také digitálně v příslušných systémech a uchovávány až do uplynutí zákonné povinnosti uchovávání. Údaje nebudou předávány třetím
stranám. Kontaktní osoby partnerských institucí se mohou důvěrně obrátit na příslušné partnerské instituce a na pověřence pro ochranu osobních údajů HZDR, aby uplatnily svá práva
na ochranu údajů (zejména na informace, opravu, zablokování a výmaz).

DOPORUČENÍ PRO PARTNERA
INSTITUCE V ALIANCI RECOMINE
Činnost aliance
Partnerské instituce by měly spolupracovat v transparentní a důvěrné atmosféře. Odborná
výměna by měla fungovat bez výměny dat až do sepsání osnovy projektu a měla by probíhat
na schůzkách aliance recomine nebo při osobních setkáních. Kromě toho má aliance k dispozici webovou platformu, která nabízí možnost chráněné výměny. Doporučuje se pravidelná
odborná výměna s ostatními partnerskými institucemi.
Utajování
Doporučuje se, aby partnerské instituce na začátku přípravy osnovy projektu uzavřely písemnou dohodu o důvěrnosti. V osnově projektu by se neměly objevovat údaje týkající se práv
duševního vlastnictví.
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