Vyhlášení Studentské grantové soutěže FAPPZ (SGS FAPPZ)
pro rok 2019

1. V souladu se zněním Zásad studentské grantové soutěže (dále Zásad SGS FAPPZ) vyhlašuji
interní grantovou soutěž o financování vědeckovýzkumných projektů s počátkem řešení
1. 6. 2019 (dále jen „soutěž“). Termín ukončení řešení projektů je 31. 12. 2020.
2. Podmínky k podání a postup realizace žádosti o financování projektu v rámci soutěže se
řídí příslušnými ustanoveními Zásad SGS FAPPZ, pokud nejsou podmínky pro podání
žádosti do soutěže upřesněny v tomto vyhlášení.
3. Žádosti o financování projektů v rámci SGS FAPPZ jsou přijímány v termínu od 15. 3. 2019
do 30. 4. 2019. Žádosti se podávají na formulářích dostupných na adrese: disk
X:\FAPPZ\SPOLECNY\Info VaV a doktorske studium\GRANTOVE AGENTURY\FAPPZ\SGS.
Žádosti se podávají elektronicky (lindovaa@af.czu.cz) a v jednom písemném vyhotovení s
podpisem hlavního řešitele a vedoucího katedry na Oddělení pro vědu a výzkum FAPPZ.
Žádosti o financování projektů zaslané po konečném termínu podávání žádostí nebo
žádosti bez patřičných formálních náležitostí nebudou do soutěže zahrnuty.
4. Žádost o financování projektu má v souladu s čl. 4 odst. 6 Zásad SGS FAPPZ tyto
náležitosti:


základní údaje o projektu;



požadované finanční prostředky s rozdělením do jednotlivých let;



zdůvodnění návrhu projektu – současný stav poznání problematiky projektu,
stanovené hypotézy a cíle práce, metody a způsob řešení, předpokládané přínosy
projektu;



předpokládané výstupy projektu včetně předpokládaných publikačních výstupů;



návaznost na externí grant nebo výzkumný záměr;



publikační výstupy řešitele.

5. Doporučený rozpočet projektu je do 500 tis. Kč za jeden rok řešení.

6. Základní kritéria posuzování žádostí jsou:


vědecká hodnota žádosti (stanovené hypotézy, cíle a koncepce řešení, aktuálnost
řešeného problému);



způsob a forma řešení (metodika řešení, personální zajištění, materiální
požadavky, přiměřenost požadovaných finančních prostředků);



plánované výstupy projektu.

7. Podmínky soutěže:


Řešitelem projektu je student doktorského studijního programu (DSP) nebo
akademický pracovník. Pokud je řešitelem student DSP, vždy je členem
řešitelského týmu školitel řešitele.



Očekávanými výstupy projektu jsou vědecké články ohodnocené podle bodových
kritérií fakulty, přičemž projekt bude považován za splněný, pokud za každých
přidělených 100 tis. Kč řešitelský tým doloží publikace ohodnocené na 10 bodů.

8. Administrativní zabezpečení činnosti SGS FAPPZ zajišťuje Oddělení pro vědu a výzkum
FAPPZ.
9. Žádosti o financování projektů budou vyhodnoceny Grantovou komisí SGS FAPPZ.
Informace o zhodnocení projektů a seznam financovaných projektů budou zveřejněny po
skončení hodnocení projektů do 31. 5. 2019.
10. Termín odevzdání závěrečných zpráv projektů je stanoven na 15. ledna 2021.

V Praze dne 12. 3. 2019

prof. Ing. Iva Langrová, CSc.
děkanka FAPPZ

