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Nařízení děkanky č. 11
7ásady Studentské grantové soutěže FAPPZ Čzv v Praze
Článek t
Úvodní ustanovení
1)

Toto nařízení děkanky je p|atné pro Faku|tu agrobio|ogie, potravinových a přírodních zdrojů
(dá|e jen ,,FAPPZ") Českézemědělské univerzity v Praze (dále jen ,,ČZU"1a stanovuje zásady

Studentské grantové Soutěže FAPPZ {dá|e jen ,,scs FAPPZ')' sGS FAPPZ je nástrojem úče|ové

finančnípodpory výzkumných projektů, kterých se kromě zaměstnanců FAPPZ účastnítaké
studenti akreditovaných doktorských a magisterských studijních programů.
2)

Toto nařízeníje zpracováno v souIadu s Pravidly pro poskytováníúče|ovépodpory na specifický
vysokoškolský výzkum účinná od 30. září 2019, schválená Usnesením v|ády Českérepub|iky

č.

697 a Směrnicí rektora č' 9/2019 Zásady Studentské grantové soutěže a pravidla pro využívání

účelovépodpory na specifický vysokoškolský výzkum.
Článek z
Grantová komise scs FAPPZ a její působnost
1)

č|eny Grantové komise (dále jen ,,GK") SGs FAPPZ jmenuje a odvo|ává děkan/děkanka fakulty
(dá|e jen ,,děkan'.)'

z)

Předsedou GK

scs

FAPPZ je proděkan/proděkanka (dá|e jen ,,proděkan,,) pro vědu a výzkum.

Kromě předsedy jsou č|eny GK scs FAPPZ zástupci pedagogických pracovníkůFAPPZ a zástupce
Oddě|ení pro vědu a výzkum F^PPz (dále jen ,,VaV FAPPZ).
3)

Č|eny komise jsou, s výjimkou zástupce VaV FAPPZ, výzkumně aktivní akademičtípracovníci
s

vědeckou hodností. Člen GK sGs FAPPZ nemůžebýt hlavním řešiteIem ani č|enem

řešite|ského týmu projektu SGS FAPPZ.
4)

G|(

scs

F^PPL odpovídá za realizaci

scs

FAPPZ dle schvá|ených zásad popsaných

V

tomto

dokumentu, a to zejména:

a)
b)
c)

shromažďuje žádosti o financování projektů;
projednává žádosti o financování projektů a zajišťuje jejich odborné posouzení;
připravuje návrh pro přidě|ení finančníchprostředků projektům; který předává ke
konečnémurozhodnutí děkanovi;

d)
e)

kontroluje využívánípřidě|ených finančníchprojektových prostředků;
rozhoduje o změnách proti původně schvá|ené žádosti o financování projektu, pokud
k nim dojde v průběhu řešení projektu;

f)
5)

navrhuje změny a doplňky Zásad SGS FAPPZ a předkládá je děkanovi.

GK SGs FAPPZ se schází podle potřeby, nejméně však 2x ročně. Ze svých jednání vyhotovuje
zápis, který je u|ožen na VaV IAPPZ.

6)

Závěrečná rozhodnutí o financování projektů se zasílá VaV řešite|ům a vedoucím kateder
řešite|ů do jednoho týdne od přijetí rozhodnutí. VýsIedky posouzení výročníchzpráv jsou
respektovány při rozhodování o podpoře nových projektů'
Článek g

Vyh|ášení Studentské grantové soutěže FAPPz

ÍJ sGs FAPPZvyhÍašuje děkan'

VyhÍášeníjezveřejněno na ínternetových stránkáchFAPPZ'

2,) Vyh|ášení grantové soutěže je písemnéa obsahuje zpravidla:

a)
b)

způsob podání žádostío financování projektů;

bližšípodmínky soutěže a formální požadavky na podání žádostío financování
projektů;

c)
d)

rámcová kritéria hodnocení žádostío financování projektů;

konečný termín podávání žádostí o financování projektů a předpok|ádaný termín
oznámení výsIedků soutěže'
Č|ánek +

Kritéria pro poskytování podpory a žádosti o financování projektu

1)

Řešite|em projektu je student doktorského studijního programU nebo akademický pracovník

FAPPZ.

z)

Da|šímič|eny řešite|ského týmu jsou studenti doktorského nebo magisterského studijního

programu FAPPZ nebo akademičtí pracovníci ČzU.

3)
4)

Řešite|ský tým má nejvýše 50 osob.

V případě projektu, jehož řešite|em je student doktorského studijního programu, je vždy
č|enem řešiteIského týmu školite| řešiteIe'

5)

Student doktorského studijního programu nebo akademický pracovník můžebýt řešitelem
pouze jednoho projektu, financovaného v rámci SGs FAPPZ.

6)

Počet studentů doktorského nebo magisterského studijního programu v řešitelském týmu
musíbýt a|espoň roven počtu ostatních č|enůřešite|ského týmu'

7)

Žádost o financováníprojektu má tyto ná|ežitosti:

a)
b)
c)

základní údaje o projektu;
požadovanéfinančníprostředky s rozdě|ením do jednot|ivých |et řešeníprojektu;

zdůvodnění návrhu projektu

*

současný stav poznání problematiky projektu,

stanovené hypotézy a cí|e práce, metody a způsob řešení, přepokládané přínosy
projektu;

d)

předpok|ádané výs|edky projektu

d|e

jednot|ivých |et (např. vědecké publikace

+

název

předpok|áda ného časopisu, a plikované výs|edky);

e)
f)
8)

případnou návaznost na externí grant;
pub|ikačnívýstupy řešite|e a spoluřešite|ů.

Žádosti o financováníprojektů v rámci

scs

FAPPZ se podávají na formu|ářích specifikovaných

ve vyh|ášeníscs FAPPZ. Žádosti se podávají eÍektronicky a vjednom písemném vyhotovení
s podpisem h|avního řešite|e a vedoucího katedry/kateder na VaV FAPPZ.

9)

Doba řešeníprojektu musí být minimálně 12 a maximá|ně 36 ka|endářních měsíců.
Č|ánek s
Výběrové řízení

1-) Posouzení žádostízajišťujeGK sGs FAPPZ spoIu s VaV FAPPZ.

2)

Žádosti se posuzují dle stanovených kritérií, která jsou součástívyhlášení grantové soutěže'
Zák|adní kritéria posuzování žádostí jsou:

a)

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

b) způsob a forma řešení (metodika,

personá|ní zajištění, materiální požadavky,

přiměřenost požadova ných fina nčníchprostředků);

c)
3)
4)
5)

p|ánované výstupy projektu.

Finančníprostředky se udě|ují pouze žádostem s nejvyššíkvalitou a nej|epším hodnocením.
Doporučený rozpočet projektu je 30

-

5oo tisíc Kč.

Finančníprostředky mohou být poskytnuty pouze na způsobi|é nák|ady projektu, a to:

a)
b)
c)

osobní nák|ady nebo výdaje, včetně stipendií na výzkum, vývoj a inovace;
nák|ady nebo výdaje na pořízeníhmotnéhoa nehmotného majetku;

dalšíprovozní nák|ady nebo výdaje;

d)
e)
6)

nák|ady nebo výdaje na s|užby;

doplňkové nák|ady nebo výdaje'

Podí| osobních nák|adů spojených s účastístudentů doktorského nebo magisterského
studijního programu jakožto řešite|ů nebo da|šíchčlenůřešitelského týmu na řešeníprojektu,

na ce|kových osobních nákladech, včetně stipendií, hrazených v rámci způsobi|ých nák|adů
projektu, musí činit minimá|ně 80
7)

%.

osobní náklady mohou být p|ánovány a vyp|áceny pouze studentovi nebo akademickému
pracovníkovi Čzu, který je řešite|em projektu nebo členem řešite|ského týmu'

8)

GK

scs

FAPPZ

je na základě zhodnocení žádostí a disponibi|ních prostředků oprávněna

navrhnout sníženípožadovaných fi nančníchprostředků'
e)

GK

scs

F^PPZ na zák|adě všech potřebných podk|adů, které má k dispozici, stanoví návrh

pořadí žádostí pro udě|ení finančníchprostředků. Své závěry pak předIoží k r.ozhodnutí
děkanovi FAPPZ.
Č|ánek o

Řešení projektu
1)

Řešite|, který získal finančnípodporu,

je povinen přidělené projektové prostředky čerpat

v souladu s platnými interními předpisy, v souladu s navrženým rozpočtem svého projektu a

úče|ně.ŘešiteI odpovídá za správné a pravdivé vedení účetníevidence.
2)

ŘešiteI odpovídá za dodržování časovéhoharmonogramu prací a zpracování závěrečné zprávy

o řešeníprojektu odevzdané Ve stanoveném termínu'
3)

U projektů, jejichž doba řešeníje de|šínež ]" rok, musí řešite| projektu Vypracovat a odevzdat

průběžnou zprávu o průběhu řešeníprojektu vždy za každý rok řešení projektu (k 31. 12.).

Zpráva se předk|ádá e|ektronicky a vjednom výtisku podepsaném řešitelem a vedoucím
katedry na VaV FAPPZ do termínu stanoveného děkanem faku|ty ve vyhlášení soutěže pro daný
rok. Zpráva musí obsahovat zhodnocení dosažených výs|edků, vyjádření k p|něnící|ůprojektu

včetně pub|ikačních výstupů a vyjádření ke změnám v řešení projektu. U změn, které pod|éhají
schválení GK SGS FAPPZ jsou pří|ohou zprávy schvá|ené žádosti o změnu. Nedí|nou součástí
zprávy je výkaz o hospodaření s přidě|enýmifinančními prostředky.
4)

Změny oproti původně schvá|enému projektu, pokud k nim dojde v průběhu řešení:

a)

řešite| projektu písemně spo|u

s

jejich zdůvodněním předk|ádá k vyjádřeníGK

FAPPZ formou žádosti zasIané prostřednictvím VaV FAPPZ;

scs

b)

změny se mohou týkat složení řešite|ského týmu a přesunu finančníchprostředků mezi

jednotlivýmí kapitoIami rozpočtu, případně sníženívýšeprostředků žádaných pro
da|ší
rok řešení;

c) o

přesun finančních prostředků do kapito|y materiá|ových nák|adů a do kapitoly

osobních nákladů, do částky určenépro studenty doktorského nebo magisterského
studijního programu, jakožto řešite|ůnebo dalšíchč|enůřešiteIského týmu, není
potřeba žádat, pokud nepřekročí10 % ce|kových nák|adů přidě|ených na aktuálnírok

řešení.Zdůvodnění přesunu uvede řešite| v průběžné/závěrečné
zprávě

k řešení

projektu;

d)

navržené změny GK

scs

FAPPZ neprod|eně projedná

a rozhodnutí sdělí řešiteli

projektu ihned po projednání navrhovaných změn' Kopie schvá|ené žádosti o změnu
řešení projektu se příkládá k závěrečnénebo průběžnézprávě o řešení projektu.
s)

Řešite| a v přiměřené míře i pracoviště řešitele projektu, který neby| reaIizován v sou|adu
s p|ánovanými cíli nebo jehož čerpánífinančníchprostředků a vedení účetníevidence neby|o

v souladu s pravid|y soutěže, anebo jehož před|ožené výstupy by|y nedostatečné,je vystaven
násIedujícím sankcím:

a)

výše prostředků, o něž žádá v dalšíchletech žadateI z pracoviště řešiteIe, můžebýt
komisí snížena;

b)

pracoviště řešitele můžebýt v případě obzv|áště závažného porušení pravidel vnitřní
grantové agentury vyloučeno z účastina nově vyh|ašované soutěži po dobu jednoho
kalendářního roku.

6)

Finančníprostředky řešených projektů musí být profinancované vždy nejpozději do 30.

1.1'

daného roku'
Článek z

Kontrola a ukončeníprojektu
1)

Ukončeníprojektu se provádí závěrečným hodnocením projektu GK

scs

FAPPZ na zák|adě

závěrečné zprávy z projektu'
2)

Závěrečná zpráva se předkládá elektronicky a vjednom výtísku podepsaném řešite|em

a

vedoucím katedry na VaV FAPPZ do termínu stanoveného děkanem fakulty ve vyh|ášení
soutěže pro daný rok, Zpráva musí obsahovat zhodnocení dosaŽených výs|edků, vyjádření
k p|nění cí|ůprojektu

včetně pubIikačních výstupů a případně změny v řešení projektu.

f..{

ti**

Fakulta agrobi*logle.
potravinovych a příroclních zt.írt:ju

Nedí|nou součástí zprávy je výkaz
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o hospodaření s přidě|enými finančními prostředky

se

zdůvodněním změn.

3) GK scs

FAPPZ projedná závěrečnézprávy řešite|ůprojektů. Ukončenéprojekty jsou

hodnoceny jako ,,Splněné', nebo ,,Nesp|něné', pod|e míry naplnění vědeckého záměru,
účeInostivyužitípřidělených prostředků a dosažených pubIikačních výstupů. Výstupy projektu

musí odpovídat dé|ce řešení projektu a objemu finančních prostředků přidě|ených na řešení
projektu.

4|

GK scs FAPPZ vypracuje návrh hodnocení ukončených projektů, který postoupí děkanovi
faku|ty ke konečnémurozhodnutí'
Č|ánek 8

Závěrečná ustanovení

u

Toto nařízeníje píatnéa účínné
ode dne schváíení'

2)

Tímto nařízenÍm se rušíNařízení děkanky č.8l2ot.8,

V Praze dne 19. 1.2.201,9

