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Co je kvalifikovaná výzkumná instituce?

VÝHODY LICENCE RESEARCH

Kvalifikovaná výzkumná instituce – Vysoké školy, univerzity,
výzkumné laboratoře, fakultní nemocnice, neziskové organizace
nebo konsorcia. Mezi kvalifikované výzkumné instituce nepatří
komerční společnosti, komerční výzkumná centra, technolo
gické inkubátory, akcelerátory, nezisková vzdělávací centra,
muzea, veřejné knihovny, podpůrné programy, centra Fab Lab
a kreativní dílny (makerspace, hacklab) nebo zájmová centra.

• ŽÁDNÁ omezení – Neomezené použití pro publikace, prů
myslem sponzorované projekty, převod duševního vlast
nictví a patentové žádosti

Mohu pro svůj výzkum použít verzi SOLIDWORKS
Education Edition?

• ÚPLNÁ kompatibilita se SOLIDWORKS – Kompatibilita
s komerčními verzemi SolidWorks

Verze SOLIDWORKS® Education Edition je určena POUZE pro
výuku kvalifikovaných studentů v učebně nebo laboratoři, nebo
pro přípravu kurzů kvalifikovanými instruktory a nesmí být pou
žita pro výzkumné účely. Vzdělávací účely nezahrnují výzkumné
účely, komerční účely nebo komerční tvorbu studijních plánů.

• NIŽŠÍ ceny – Zvláštní ceny znamenají značné úspory opro
ti komerčním verzím, takže vám zbude více peněz z grantu
na jiné účely

Ne, nejste. Licenci Research nelze nikdy používat ke komerč
ním účelům.

Jsem oprávněn používat licenci Research. Když
opustím svou výzkumnou skupinu a začnu pracovat
na jiné univerzitě nebo jiném místu, mohu tam používat svou licenci Research?
Ne, licenci nelze přenášet. Licence Research je zakoupena uni
verzitou a proto je to její licence, ne vaše. Kromě toho, licence
Research se smí instalovat pouze na počítače vlastněné nebo
pronajaté kvalifikovaným výzkumníkem nebo kvalifikovanou
výzkumnou institucí, a pouze na nich smí probíhat její správa.

DALŠÍ INFORMACE
Vzdělávací účel – Výuka kvalifikovaných studentů v učeb
ně nebo laboratoři, nebo příprava kurzů kvalifikovanými
instruktory. Vzdělávací účel může rovněž obsahovat určitou
formu zakončení nebo studentský projekt, pokud se jedná o
práci určenou ke zveřejnění, na kterou se nevztahují práva na
duševní vlastnictví a bude volně veřejně dostupná. Vzdělávací
účely nezahrnují výzkumné účely, komerční účely nebo roz
voj kurikula.
Výzkumný účel – Jakákoli práce, kde SOLIDWORKS přímo při
spívá k definování problému, modelování, analýze, výsledku
nebo výstupům výzkumného projektu. Výzkumné účely neza
hrnují komerční účely nebo rozvoj kurikula.
Komerční účel – Profesionální poradenství, výroba zařízení pro
prodej, zakázková výroba, služby prováděné v rámci smlouvy
o technických službách, podnikové nebo státní stáže, sou
kromé vyučování nebo školení kohokoli jiného než kvalifikova
ných studentů.

Chci v prostorách univerzity školit veřejnost. Jsem
oprávněn používat licenci Research?
Ne, nejste. Licenci Research nelze nikdy použít pro školení, kte
rého se účastní veřejnost, i když probíhá v prostorách univerzity.
Můžete školit studenty, ale ne veřejnost.
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Jsem kvalifikovaný výzkumník pracující v kvalifikované výzkumné instituci a chci se mimo zaměstnání
podílet na externích projektech pro komerční účely.
Jsem oprávněn používat licenci Research?

• ŽÁDNÉ vodoznaky verze Educational – Do dokumentů
nejsou vkládány ŽÁDNÉ vodoznaky verze Educational, které
by kolidovaly s duševním vlastnictvím, licenčními smlouva
mi a vedlejšími produkty

