ROZHODNUTÍ REKTORA

Č. 2/2017

Vyhlášení soutěže Celouniverzitní interní grantové
agentury ČZU v Praze (CIGA) pro rok 2018
Článek 1
Úvodní ustanovení
(1) Toto rozhodnutí je platné pro všechny součásti České zemědělské univerzity v Praze (dále jen
„ČZU“) s výjimkou Školního zemědělského podniku se sídlem v Lánech a Školního lesního podniku
se sídlem v Kostelci nad Černými lesy a stanoví zásady pro poskytování účelové podpory na
specifický vysokoškolský výzkum na České zemědělské univerzitě v Praze (dále jen „ČZU“) v roce
2018 v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a
inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů.
(2) Toto rozhodnutí je vydáváno v souladu se Statutem Celouniverzitní interní grantové agentury ČZU
(dále též jen „Statut CIGA“), zejména v souladu s čl. 5 odst. 1 Statutu CIGA.

Článek 2
Vyhlášení soutěže Celouniverzitní interní grantové agentury ČZU v Praze (CIGA) pro rok 2018
(1) V souladu se zněním Statutu CIGA vyhlašuji interní grantovou soutěž o financování výzkumných
projektů s počátkem řešení 1. 1. 2018 (dále jen „soutěž“).
(2) Podmínky k podání a postup realizace žádosti o přidělení grantu v rámci soutěže se řídí
příslušnými ustanoveními Statutu CIGA, který je dostupný na adrese http://ga.czu.cz/, pokud
nejsou podmínky pro podání žádosti do soutěže upřesněny v tomto vyhlášení.
(3) Žádosti o přidělení grantu jsou přijímány v termínu od 1. října 2017 do 31. října 2017 podané
v elektronické podobě prostřednictvím aplikace na adrese http://ga.czu.cz/ a v jednom tištěném
exempláři opatřeném originálními podpisy navrhovatele a spolunavrhovatelů. U žádostí, u nichž
je navrhovatelem projektu student doktorského studijního programu, musí být tištěný exemplář
žádosti podepsán i garantem navrhovatele projektu. Žádosti o přidělení grantu zaslané po
konečném termínu podávání žádostí nebo žádosti bez patřičných formálních náležitostí nebudou
do soutěže zahrnuty.
(4) Žádost o přidělení grantu má v souladu s čl. 6 odst. 4 Statutu CIGA tyto náležitosti:
a. základní údaje o projektu;
b. požadované finanční prostředky v sumě a v členění podle pracovišť navrhovatele
a spolunavrhovatelů. Podrobného zdůvodnění požadovaných finančních prostředků
členěné podle pracovišť navrhovatele a spolunavrhovatelů;
c. zdůvodnění návrhu podle formulářem předepsaných bodů a formulovanou koncepci
řešení v souladu s čl. 5 odst. 2 Statutu CIGA;
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d. plánované výstupy projektu (včetně předpokládaných publikačních výstupů).
(5) Zadávací dokumentace s podrobnými pokyny pro vyplňování žádosti bude zveřejněna na adrese
http://ga.czu.cz/.
(6) Kritéria posuzování přihlášky (žádosti o přidělení grantu) jsou v souladu s čl. 7 odst. 4 Statutu CIGA
stanovena takto:
a. vědecká hodnota, aktuálnost a originalita projektu;
b. zpracování návrhu projektu a reálnost cílů řešení;
c. koncepce a metodika řešení;
d. přiměřenost finančních nákladů;
e. dosavadní publikační aktivity řešitelského týmu;
f.

plánované výstupy projektu;

g. mezifakultní spolupráce.
(7) Limitující kritéria pro posuzování žádostí o přidělení grantu jsou v souladu s čl. 5 odst. 2 Statutu
CIGA v rámci soutěže stanovena takto:
a. navrhovatel projektu je doktorand, akademický pracovník ČZU nebo postdoktorand, který
obhájil doktorskou práci po 31. říjnu 2015;
b. požadovaná částka přidělení grantu na jeden rok řešení projektu je nižší nebo rovna částce
300 000 Kč, a
c. doba řešení projektu je 1 nebo 2 roky.
Nesplnění limitujících kritérií je důvodem k vyřazení žádosti o grant ze soutěže.
(8) Preferenční kritéria pro posuzování žádostí o přidělení grantu jsou v souladu s čl. 5 odst. 2 Statutu
CIGA v rámci soutěže stanovena jako interdisciplinarita řešeného projektu a spolupráce mezi
pracovišti ČZU. Splnění preferenčního kritéria bude zohledněno při konečném rozhodnutí
grantové komise.
(9) Žádosti o grant s neúplnými údaji nebo s údaji formálně nesprávnými budou ze soutěže vyřazeny.
(10) Žádosti o grant budou po oponentním řízení vyhodnoceny Grantovou komisí CIGA. Informace o
zhodnocení projektů a seznam financovaných projektů budou zveřejněny po zveřejnění výše
účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum v roce 2018.
(11) Administrativní zabezpečení činnosti CIGA zajišťuje oddělení vědy a výzkumu rektorátu ČZU.

Článek 3
Závěrečná ustanovení
Toto rozhodnutí nabývá platnosti a účinnosti dnem vyhlášení.
V Praze dne 14. června 2017
prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c.
rektor, v. r.
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