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ad a) Formální kontrola žádostí o přidělení grantů (projektových přihlášek)
Kontrola formálních náležitostí přihlášek projektu je zajištěna oddělením VaV rektorátu.
Kontroluje se
 včasné odevzdání elektronické a tištěné verze přihlášky projektu
 shodnost elektronické a tištěné verze přihlášky projektu
 termín zahájení a ukončení projektu
 přítomnost školitele v řešitelském týmu, pokud je hlavní řešitel doktorand
 splnění požadavků na hlavního řešitele a spoluřešitele
 splnění požadavků na formát a strukturu rozpočtu
Nesplnění formálních náležitostí (které uvádí Statut CIGA a Zadávací dokumentace CIGA - oba dokumenty
jsou k dispozici na stránkách ga.czu.cz) je důvodem k vyřazení žádosti o přidělení grantu.
O vyřazení žádosti o přidělení grantu z formálních důvodů rozhoduje grantová komise CIGA (dále GK CIGA).

ad b) 1. kolo hodnocení
Všechny žádosti o přidělení grantu (projektové přihlášky), splňující formální náležitosti, jsou posouzeny v
rámci panelu GK CIGA.
V rámci tohoto kola se nehodnotí odborná stránka projektu.

Hodnotí se úroveň zpracování projektu z hlediska
 zpracování přehledu současného poznání
 formulací cílů a hypotéz
 složení autorského kolektivu
 interdisciplinarity
 mezipracovištní spolupráce
 zdůvodnění finančních požadavků
Každá projektová přihláška je posouzena třemi členy GK CIGA. Maximální počet bodů, které může
projektová přihláška získat od jednoho člena GK CIGA je 100. Pokud je bodový rozdíl mezi jednotlivými
hodnoceními členů GK CIGA u dané projektové přihlášky větší než 20 bodů, je projektová přihláška znovu
hodnocena celým panelem GK CIGA.

ad c) 2. kolo hodnocení
Projektové přihlášky jsou zaslány k hodnocení zahraničním odborníkům v daném oboru.
Hodnotí se odborná úroveň projektu z hlediska
 vědecké hodnoty a aktuálnosti tématu
 reálnosti cílů a jejich návaznosti na relevantní hypotézy
 vhodnosti zvolených metodických postupů
 úrovně zpracování v anglickém jazyce
 složení řešitelského týmu a jeho předpokladu ke splnění publikování plánovaných výsledků
Každý projekt je hodnocen minimálně dvěma zahraničními oponenty. Maximální počet bodů získaných od
jednoho zahraničního oponenta je 100.

