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Příloha č. I

ŽÁDOST
o poskytnutí dotace z rozpočtu samostatného oddělení literatury a knihoven
MK na podprogram Informační zdroje. Linie B. Zpřístupnění
informačních zdrojů prostřednictvím Jednotné informační brány
Veřejné informační služby knihoven
pro rok 2012
Název nebo obchodní firma provozovatele knihovny (právnické osoby):
Národní knihovna České republiky .............................................................................
Sídlo: Klementinum 190, 110 00 Praha 1 .....................................................................
Právní forma: Příspěvková organizace (zřizovatel MK ČR) ………………………...
Jméno a příjmení statutárního zástupce/statutárních zástupců: Ing. Tomáš Böhm ……
Tel.: +420 221 663 262 ............E-mail: sekret@nkp.cz ……........................................
IČ: 00023221………........................DIČ: CZ00023221…………..................................
Bankovní spojení: (číslo účtu/kód banky) 85535-011/0100 ..........................................
Kraj: Praha ……………………………………………………………………………..
NUTS (kód území): CZ0101 …...……………………………………………………….
Evidenční číslo knihovny: 1602/2002 …..………………………………………............
Adresa finančního úřadu: Finanční úřad pro Prahu 1, Štěpánská 28, 110 01 Praha
1
Název projektu: Zajištění provozu Jednotné informační brány v celonárodním
měřítku, budování oborových informačních bran a zastřešení projektu ANL a
ANL+…...
Termín realizace: rok 2012 ..............................................................................................
Místo realizace: Praha (dopad a využití celonárodní a mezinárodní) ........................
Požadovaná výše dotace (zaokr. v celých tis. Kč): 4 498……………………………….
Osoba odpovídající za projekt (včetně kontaktu): PhDr. Bohdana Stoklasová, tel.
420 221 663 293, e-mail: stoklasovabohdana @gmail.com ………………………….
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Žadatel o dotaci potvrzuje správnost uvedených údajů a prohlašuje, že nemá žádné
nevyrovnané závazky dle § 2 nařízení vlády č. 288/2002 Sb., kterým se stanoví
pravidla poskytování dotací na podporu knihoven, ve znění nařízení vlády
č. 235/2005 Sb.,
potvrzuje, že údaje uvedené v žádosti jsou správné a pravdivé,
prohlašuje, že se seznámil s vyhlašovacími podmínkami a akceptuje je.

V......................dne..............
................................................................................
podpis statutárního orgánu,
příp. fyzické osoby

razítko
(u právnické osoby)
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŽADATELI 1
Typ knihovny (zatrhněte):
Krajská

Městská

Jiný typ subjektu: Národní knihovna ČR

Obecní

Muzejní

Jiná:

O.s.

Nadace

o.p.s.

s.r.o.

Počet zaměstnanců (úvazků): 447

Počet návštěvníků/uživatelů za rok 20102:
5 882 173/31 749
Počet knihovních jednotek za rok 2010:
6 648 132
Přírůstek sv. za rok 2010: 94 347

Počet odebíraných titulů periodik za rok 2010: 11 100

Počet výpůjček za rok 2010: 744 567

Počet obyvatel obce: 1 257 158
Týdenní počet hodin pro veřejnost3: 80

Výdaje na nákup knihovního fondu 2010: 21 565 495
Počet počítačů v knihovně celkem: 700
Z toho v sítí: 620

Z toho pro uživatele: 66

Uveďte orientačně počty
2008 a starší
počítačů podle data
536
výroby
Přispíváte do Souborného katalogu ČR?

Z toho napojených na Internet: 31

2008
Knihy:

2009
110

ANO

NE

2010
25
Periodika:

2011
29

ANO

NE

Počet záznamů odeslaných v roce 2010: 156 513

Počet aktualizací v roce 2010:

Používaný Automatizovaný knihovní systém:
Aleph 500
Webová stránka knihovny:
ANO
NE

Zpřístupňuje knihovna svůj on-line katalog na
webové stránce:
ANO
NE
Webová adresa: www.nkp.cz

Zatrhněte současný typ a poskytovatele připojení na
internet:
Vytáčené
ISDN
Pevná linka
spojení
Radiový spoj
ADSL
Jiné

Rychlost připojení současná: 1Gb/s
Rychlost plánovaná (a kdy): 1Gb/s
Kabel
Optika
Poskytovatel připojení
(uveďte):

214

CESNET

POSKYTNUTÉ DOTACE Z PODPROGRAMU VISK 8/B
Rok 2011
Žádáno/získáno: 4 526 000 Kč
Stručné zhodnocení použití grantu: Cíle vytčené v projektu byly splněny, podrobná zpráva je
obsažena v příloze č. III: Zajištění provozu Jednotné informační brány v celonárodním
měřítku, budování oborových informačních bran, zpřístupnění zdrojů Národní
knihovny ČR a českých webových zdrojů: Zpráva o výsledcích řešení projektu v roce
2011

1

Uveďte stav ke dni 31.12.2011 (příp. kvalifikovaný odhad).
Pro přesnost uvádějte data za poslední uzavřený kalendářní rok, v případě podávání žádosti začátkem roku
2011, uveďte data z roku 2010.
3
Počet hodin v týdnu, kdy jsou přístupné základní služby knihovny (ne součet hodin všech poboček).
2
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Popis projektu
Projekt Zajištění provozu Jednotné informační brány v celonárodním měřítku, budování
oborových informačních bran a zastřešení ANL + (JIB) v sobě integruje několik
souvisejících projektů rozhodujícího strategického i praktického významu pro české
knihovnictví. Cíle projektu byly v roce 2012 rozděleny do několika dílčích cílů:
Zajištění provozu a rozvoje Jednotné informační brány (JIB) v celonárodním měřítku
Budování oborových informačních bran
Zastřešení ANL
Harmonizace a optimalizace věcného zpřístupnění s ohledem na integraci českých
zdrojů do mezinárodního kontextu

Zajištění provozu a rozvoje Jednotné informační brány (JIB) v celonárodním měřítku
Technická část – externí služby
Na rok 2012 plánujeme zajistit následující činnosti:






Administrace a údržba systému MetaLib, autentizace a autorizace
Správa stávajících informačních zdrojů a připojování nových zdrojů
Správa a rozvoj Z39.50 rozhraní JIB pro přebírání záznamů
Tvorba Informačního zpravodaje JIB, školení a prezentace JIB
Správa a údržba portálového řešení Infoportálu

minimálně ve stejném rozsahu jako v roce 2011.
V roce 2012 umožníme dalším institucím, které provozují Shibboleth Identity Provider
autentizaci a autorizaci do MetaLib. Díky zjednodušení přístupu uživatelů k placeným
zdrojům očekáváme výrazný nárůst využití JIB.
Jako rozvoj služeb plánujeme znovu rozšiřovat zastoupení placených prohledatelných
plnotextových zdrojů v JIB přístupných pro Národní knihovnu ČR a Univerzitu Karlovu v
Praze.
Plánujeme připravit rozhraní JIB optimalizované pro mobilní telefony pomocí
oddělených stylopisů. Důraz bude klade na telefony s větším displayem jako je Apple iPhone
či Samsung Galaxy
Knihovnické činnosti
V roce 2012 budeme pokračovat v implementaci nových zdrojů, služeb a dalších možností,
které nám umožňují softwarové nástroje ML a SFX. Dále lze předpokládat užší spolupráci
s projektem Národní digitální knihovna s cílem zajistit jednoduchý přístup k národnímu
kulturnímu dědictví.
5
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Plánované související činnosti:










zapojení dalších zdrojů do JIB a jejich testování s cílem naplnění jednotlivých
oborových kategorií Konspektu relevantními zdroji (českými a zahraničními, tématické
skupiny EZB a SFX pro zapojení volných periodik) – průběžný úkol
rozvíjení autentikace pomocí Shibboleth – zavedení této autentikace i pro další
knihovny, které jsou členy federace eduID.cz (úkol navazuje na rok 2011)
vytvoření centrálního přihlašovacího rozhraní v NK ČR s návazností na přihlašování
JIB – shibboletizace systému Aleph - testování
analýza využití Konspektu v rámci JIB – rozvoj dostupnosti zdrojů na základě oborů
implementace rozhraní XERXES (prezentační rozhraní nad JIB) – včetně ověření
možností pro mobilní zařízení - testování
aktualizace a doplňování nabídky SFX cílů pro přidané služby – průběžné testování
a doplňování verze 4
pokračování v propagačních a školících aktivitách dle požadavků uživatelů – se
zaměřením na projekt ANL+
Info portál JIB - doplňování a aktualizace informací
anglická verze Info portálu JIB – texty, nápovědy, animace – rozšiřování a aktualizace
v souladu s českou verzí

Další související činnosti




součinnost s dalšími útvary NKČR na budování oborových bran (katalogizace, nastavení
služeb)
zajištění dostupnosti plných textů, případně celých dokumentů prostřednictvím
meziknihovních služeb – návaznost na zdroje a služby portálu JIB
aktualizace portálů Ptejte se knihovny a Knihovny.cz a jejich propojení se službami JIB

Budování oborových informačních bran
Oborová brána KIV
Kromě zajištění běžného provozu oborové brány KIV plánujeme v roce 2011 následující
činnosti:
Zůstává úkol posoudit a zajistit spojení portálu IPK a oborové brány KIV. Jeho splnění
závisí na koncepci WWW stránek a zdrojů NK.
Dalším úkolem je pokračování ve zpřístupňování digitalizovaných dokumentů oborovou
branou KIV prostřednictvím odkazů z bibliografických záznamů v databázi KIV.
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Okolností, která ovlivní míru plnění úkolu, bude koncepční řešení, do jaké míry bude možné
využívat digitalizované záznamy v majetku jiné instituce v situaci, kdy se klasická publikace
nachází také ve fondu knihovny KKL.
Oborová brána MUS
Kromě zajištění běžného provozu oborové brány KIV plánujeme v roce 2011 následující
činnosti:
Podle technických možností poskytovatele plánujeme připojení digitální knihovny AV ČR
(čas. Hudební věda), katalogu hudebních dokumentů MK ČR ad.
Při správě a rozšiřování sbírky webových zdrojů budeme klást důraz na elektronické
hudební edice a zdroje poskytující digitalizované hudební prameny.
Plánujeme rozšíření záběru oborového zpravodajství MUS (zatím průběžně informuje
o muzikologických konferencích v ČR, zveřejňuje call for papers a začalo zveřejňovat
informace o vybraných knižních novinkách) zaměřené zejména na oborové knižní novinky
včetně zahraničních, které jsou v souladu se zaměřením brány; obsahy aktuálně vydaných
domácích odborných časopisů a sborníků (ve spolupráci s jejich redakcemi a s národní
redakcí RILM).
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Pro rok 2012 chystáme připojení online prodejců nahrávek (iTunes, MusicJet) jako cílů
SFX.
Rozšíříme adresář hudebních sbírek - nové záznamy, ověřování údajů, rozpis jednotlivých
sbírek (ve spolupráci s českou redakcí RISM a s SHK).
Zastřešení ANL a ANL+
ANL+ je experimentální zdroj poskytující informace o článcích publikovaných v českých
novinách, časopisech a dalších pokračujících zdrojích od roku 2011.
ANL+ navazuje na bázi ANL, kterou společně vytvářely od roku 1992 Národní knihovna
České republiky, Moravská zemská knihovna v Brně, krajské knihovny a odborné knihovny.
V rámci ANL+ jsou od roku 2011 k dispozici bibliografické záznamy z titulů zpracovávaných
krajskými a odbornými knihovnami i z titulů původně zpracovávaných Národní knihovnou
ČR.
Tituly původně zpracovávané Národní knihovnou jsou dodávány částečně z externích zdrojů
(ANOPRESS IT, a.s. a NEWTON Media, a.s.), většina je výsledkem vlastní digitalizace.
Tituly dodávané Národní knihovnou obsahují kromě metadat i stručný náhled, plné texty
a digitalizovanou podobu článků.
Metadata a stručný náhled jsou dostupné všem volně, přístup k plným textům a digitalizované
podobě článků vyžaduje registraci.
JIB v současné době zastřešuje ANL a ANL+.

Se všemi záznamy je možné pracovat ve standardním rozhraní MetaLibu, s metadaty,
krátkými náhledy, plnými texty i obrazovou podobou původních dokumentů též v rámci
experimentu v komfortnějším rozhraní Prima:
8
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Jak již bylo řečeno, metadata a stručný náhled jsou dostupné všem volně, přístup k plným
textům a digitalizované podobě článků vyžaduje registraci. Rok 2012 bude znamenat
významný pokrok v tom, že přístup k plným textům a digitalizované podobě článků
i k přepisu televizního a rozhlasového zpravodajství u titulů zastřešených Newton Media
a dodávaných do ANL+ budou mít prostřednictvím JIB VŠECHNY české knihovny –
viz Příloha IV – Newton Media: Smlouva – Příloha A2
Od roku 2012 bude JIB využita i pro novou linii kooperace v oblasti zpřístupnění článků
v českých novinách, časopisech a dalších pokračujících zdrojích – obohacování metadat.
Pro nový model kooperativní katalogizace článků založený na přebírání záznamů z indexu
ANL+ je plánován následující postup:
1. katalogizátor pracuje ve svém lokálním systému, kde provádí selekci dokumentů ke
zpracování
2. využije služeb JIB a ověří, zda již existuje záznam (typicky by měl být k dispozici
z ANL+ jako výsledek digitalizace nebo od agregátora), který převezme
3. převzatý záznam zkontroluje a doplní o chybějící pole (přitom zachová existující
identifikátor z digitalizace nebo od agregátora)
4. pokud se záznam v JIB nenajde, zpracuje jej jako nový
5. takto zpracovaný záznam uloží ve svém lokálním systému, odkud se pravidelnými exporty
dostává do báze ANL01 v NK ČR (a posléze automaticky do ANL+, kde se díky
identifikátoru propojí s původním záznamem z digitalizace nebo od agregátora)
Tento model má následující výhody:



knihovny pracují ve svém lokálním knihovním systému, který znají nejlépe (tj. nemusí se
učit nic nového)
maximálně využívá existující infrastrukturu:
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o prostředí JIB a její profily pro stahování bibliografických záznamů založené na
standardu Z39.50, který je úspěšně implementován a rutinně provozován ve všech
knihovních systémech v ČR po řadu let
o schopnost JIB vyhledávat v centrálním indexu ANL+ a přebírat bibliografické
záznamy
o schopnost JIB provádět konverzi a úpravy záznamů v rámci provedeného dotazu
a vrácených výsledků
o standardní způsob dodávání dat do souborné báze ANL udržované v NK ČR, který
je shodný s mechanismem dodávání do SK ČR
umožňuje rozlišit „čistou“ verzi článkové bibliografie, kde se schází pouze vybrané
články (souborná báze ANL v NK ČR) a její úplnou podobu v prostředí indexu ANL+
nevyžaduje žádné další investice s výjimkou centrálního indexu ANL+

Z výše uvedeného je zřejmé, že role JIB je pro ANL a ANL+ zcela nezastupitelná.
Harmonizace a optimalizace věcného zpřístupnění s ohledem na integraci českých
zdrojů do mezinárodního kontextu
Pro kvalitní služby centrálního portálu JIB i oborových bran mají velký význam aktivity
spadající do oblasti věcného zpřístupnění uvedené dále:
Anglické ekvivalenty, soubory věcných autorit, MDT, Konspekt, Tematická mapa fondů
v české a anglické verzi
Tematická mapa fondů
Portál Tematická mapa fondů NK ČR v české i anglické verzi bude nadále obohacován
o bibliografické záznamy obsahující údaje skupin Konspektu.
Konspektové schéma
V roce 2012 plánujeme aktualizaci Konspektového schématu v Předmětové kategorii
č. 7, a to připojení skupiny Konspektu „912:904 Staré mapy", která bude paralelní se
skupinou „912 Mapy. Atlasy. Glóby“. Návrh této aktualizace je připraven a bude projednán
na zasedání pracovní skupiny pro věcný popis v prosinci tohoto roku.
Projekt tematické autority online
Cílem našich aktivit v roce 2012 bude také obohacování souborů věcných autorit o anglické
ekvivalenty a odpovídající skupiny Konspektu.
Systém MDT
V roce 2012 se zaměříme na dokončení překladu 68 000 znaků klasifikačního systému MDT.
Budeme se nadále podílet na zdokonalení Vícejazyčné překladové databáze MDT MRF.
Zajištění uživatelsky vlídného a diferencovaného zpřístupnění digitálního obsahu různým
skupinám uživatelů
Geolink.nkp.cz - projekt obohacení geografických autorit o údaje souřadnic
s následným zobrazením dané lokality na mapě
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Záznamy nově připojených geografických autorit zahrnující města, obce a jejich části včetně
specifických lokalit na jejich území a různých geomorfologických entit budeme i nadále
obohacovat o údaje souřadnic a následně je bude možno zobrazit na mapě.
Příloha č. II

ROZPOČET PROJEKTU
Požadavek na
dotaci

Vlastní prostředky
(finanční spoluúčast)

Náklady projektu
celkem

Celkové náklady projektu (Kč):
Vyjádřete v procentech poměr mezi
požadovanou dotací a náklady hrazenými
z ostatních zdrojů (v %)
Investiční náklady projektu:
Položka:

100 %

0%

100%

Požadavek na
dotaci

Vlastní prostředky

Investiční náklady
projektu celkem

Požadavek na
dotaci

Vlastní prostředky

Neinvestiční
náklady projektu
celkem

Celkem investiční náklady:
Neinvestiční náklady projektu:
Položka:
1) nákupy - drobný hmotný majetek
-ostatní
dlouhodobý
nehmotný
majetek
2) služby
3) ostatní osobní náklady (OON)
4) ostatní (licence)
Celkem neinvestiční náklady:

3 954 600 Kč
530 000 Kč
13 400 Kč
4 498 000 Kč

0
0
0
0

3 954 000 Kč
530 000 Kč
14 000 Kč
4 498 000 Kč

Další zdroje krytí projektu:
Požadavek na dotaci zaokrouhlete na celé tisíce.
Investiční prostředky
Mezi investiční prostředky patří zejména:
nákupy – nákup dlouhodobého hmotného majetku (výpočetní technika apod., jejíž pořizovací cena je vyšší než
40 tis. Kč),
- nákup dlouhodobého nehmotného majetku (programové vybavení nad 60 tis. Kč).
Neinvestiční prostředky
Mezi neinvestiční prostředky se započítávají zejména:
a) nákupy - nákup drobného hmotného majetku (materiál, výpočetní technika),
- nákup ostatního dlouhodobého nehmotného majetku (programové vybavení do 60 tis. Kč,
licenční a patentové poplatky),
b) služby – např. lektorské, konzultační a poradenské služby, telekomunikační poplatky,
c) ostatní osobní náklady,
d) ostatní – např. režijní náklady, pojištění.
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KOMENTÁŘ ROZPOČTU
Celkové náklady: (tzn. součet všech nákladů na projekt: vlastní, příp. další zdroje +
dotace)
4 498 000 Kč
Investiční náklady: (Přesně specifikujte jednotlivé položky uvedené v tabulce včetně jejich
vyčíslení v Kč)
- celkem:
-

z toho dotace:

-

vlastní prostředky:

Neinvestiční náklady: (Přesně specifikujte jednotlivé položky uvedené v tabulce pod body
1), 2), 3) a 4) včetně vyčíslení v Kč. U ostatních osobních nákladů uveďte rozpis osob
podílejících se na zajištění projektu včetně výše úvazků nebo počtu hodin. U režijních
nákladů uveďte jejich propočet.)
-

celkem:

4 498 000 Kč

-

z toho dotace:

4 498 000 Kč

-

vlastní prostředky:

0 Kč

Investiční náklady
žádné
1) Nákupy, drobný hmotný majetek
žádné
2) Služby
ExLibris – MetaLib, SFX maintenance, MarcIt maintenance, PCI (Metaindex unlimited):
1 645 000 Kč
Roční poplatky za údržbu a rozvoj MetaLib s možností využití v celonárodním měřítku + 1
univerzální instance SFX, 2 specializované SFX instance pro oborové brány KIV a MUS, roční
poplatky za MarcIt a Primo central index (místo nepodporovaného Metaindex unlimited).
JIB – provoz a rozvoj: 706 000 Kč
Lokální správa HW i SW pro provoz JIB + rozvoj dle požadavků NK ČR i uživatelů projektu.
S ohledem na celonárodní rámec i množství uživatelů a zapojených zdrojů se jedná o velký rozsah
prací. (Podrobnější specifikace viz Popis projektu).
Oborové brány – provoz a rozvoj: 250 000 Kč
Lokální správa HW i SW pro provoz oborových informačních bran KIV a MUS + rozvoj dle
požadavků NK ČR i uživatelů projektu.
bX pro 50 knihoven: 612 000 Kč
12
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Roční poplatky za rozšíření služby bX (doporučování dalších zdrojů) pro další knihovny zapojené
v JIB.
LDAP server: 121 000 Kč
Služba univerzální dynamický LDAP server pro optimalizaci autentizace a vzdálený přístup.
ANL+: dodávka metadat, plných textů a náhledů pro JIB: 500 000 Kč
Dodání dat pro všechny české knihovny dle dohodnutých podmínek od NEWTON Media, a.s. – více
viz příloha A/2.
ANL+, JIB – návaznost, koordinace: 120 000 Kč
Zajištění návaznosti projektů ANL+ a JIB, koordinace činností, návaznosti JIB na jednotný front-end
připravovaný v rámci Koncepce rozvoje knihoven.
3) Ostatní osobní náklady
JIB – knihovnické činnosti: 120 000 Kč
Knihovnické činnosti spojené s provozem a rozvojem JIB a oborových bran (podrobnější specifikace
viz Popis projektu) zajišťované pracovníky NK ČR. Činnosti budou vykonávány v rámci dohod o
provedení práce, nejsou zde tedy kalkulovány náklady na sociální a zdravotní pojištění. Část prací
(testování) budou vykonávat externí a noví pracovníci, jejichž jména nelze nyní uvést.
Jméno
Jindrová Jiskra
Košťálová Karolína
Nemeškalová Hana
Coufalová Jindřiška
Ševčíková Veronika
Válková Lenka

Počet hodin
15
100
50
100
100
30

SSO, Shibboleth, vzdálený přístup: 60 000 Kč
Analytické a programátorské činnosti související se zjednodušením uživatelského přístupu ke zdrojům
prostřednictvím SSO, Shibboleth atd. Činnosti budou vykonávány v rámci dohod o provedení práce,
nejsou zde tedy kalkulovány náklady na sociální a zdravotní pojištění. Část prací (testování) budou
vykonávat externí a noví pracovníci, jejichž jména nelze nyní uvést.
Jméno
Petřík Ivan
Kotrba Pavel
Vřešťálová Dana

Počet hodin
150
80
70

JIB – věcné zpřístupnění: 150 000 Kč
Ukládání anglických ekvivalentů do souborů věcných autorit, ukládání údajů Konspektu a
optimalizace a ladění konkordance klasifikací (podrobnější specifikace viz Popis projektu) zajišťované
pracovníky NK ČR. Překlad MDT. Činnosti budou vykonávány v rámci dohod o provedení práce,
nejsou zde tedy kalkulovány náklady na sociální a zdravotní pojištění. Část prací (překlad MDT)
budou vykonávat externí a noví pracovníci, jejichž jména nelze nyní uvést.
Jméno
Balíková Marie
Clayová Jane
Horynová Milada
Fuková Květuše
Kadlecová Věra

Počet hodin
25
50
36
65
65
13
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Kasalová Jaroslava
Kolářová Eva
Krásný Miloš
Plechšmídová Marie
Prosecká Zdenka
Stejskalová Kristýna
Wolfová Pavlína

65
65
65
50
65
25
24

KIV – provoz – knihovnické činnosti: 80 000 Kč
Knihovnické činnosti spojené s provozem a rozvojem oborové brány KIV (podrobnější specifikace viz
Popis projektu) zajišťované pracovníky NK ČR. Činnosti budou vykonávány v rámci dohod o
provedení práce, nejsou zde tedy kalkulovány náklady na sociální a zdravotní pojištění.
Jméno
Havlová Jaroslava
Hrušková Monika
Štěpánová Bedřiška

Počet hodin
100
125
125

MUS – provoz – knihovnické činnosti: 80 000 Kč
Knihovnické činnosti spojené s provozem a rozvojem oborové brány MUS (podrobnější specifikace
viz Popis projektu) zajišťované pracovníky NK ČR a dalšími externími subjekty. Činnosti budou
vykonávány v rámci dohod o provedení práce, nejsou zde tedy kalkulovány náklady na sociální a
zdravotní pojištění.
Jméno
Handlová Šárka
Kapsa Václav
Dosud nespecifikovaní 1-2 externí spolupracovníci

Počet hodin
150
150
100

Technický management a koordinace projektu: 40 000 Kč
Činnosti spojené s řízením, administrativní a technickou koordinací projektu.
Jméno
Lichtenbergová Edita
Mikšovská Nataša
Kacerovská Dita

Počet hodin
50
50
30

4) Ostatní (licence)
Licence EZ Proxy: 14 000 Kč
Nutné pro zajištění vzdáleného přístupu.

Další zdroje krytí projektu (i předpokládané):
(Vypište, pokud žádáte o grant na stejný projekt i u jiné organizace. Jedná se pouze o
informativní údaj.)
žádné
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