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Univerzita Pardubice 
Směrnice č. 1/2010 

Věc Studentská grantová soutěž 
Působnost  všechny útvary univerzity 
Účinnost  dnem vydání 
Číslo jednací RPO/0036/09 
Vypracovala a předkládá Mgr. Ivana Švecová, vedoucí oddělení pro vzdělávání a výzkum 

Schválil prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc., prorektor pro vědu a tvůrčí 
činnost 

 
 

Zásady studentské grantové soutěže  
 

Posláním studentské grantové soutěže (dále jen „SGS“) je podpora projektů 
specifického vysokoškolského výzkumu prováděného studenty doktorských a/nebo 
magisterských studijních programů bezprostředně spjatého s jejich vzděláváním1

Zásady SGS navazují na zákon č. 130/2002Sb., o podpoře výzkumu a vývoje 
z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře 
výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a na Pravidla pro 
poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum vydaná MŠMT 
podle tohoto zákona (dále jen „pravidla“). 

  na 
Univerzitě Pardubice (dále jen „univerzita“). 

 
Článek 1 

Interní grantová agentura 
 

1. Studentská grantová soutěž je organizačně zajišťována Interní grantovou agenturou 
Univerzity Pardubice (dále jen „IGA“). 

 
2. V čele IGA stojí předseda, kterým je prorektor zodpovědný za oblast výzkumné 

činnosti. Dalšími členy jsou prorektor zodpovědný za vzdělávací činnost a pověření 
zástupci fakult.   

 
3. IGA rozhoduje o podpoře studentských projektů a studentských vědeckých 

konferencí. 
 

4. Agendu IGA administrativně zajišťuje oddělení pro vzdělávání a výzkum (dále jen 
„OVV“). 

 
Článek 2 

Studentský projekt 
 

1. Základním prvkem SGS je studentský projekt. 
 

2. Řešitelem studentského projektu je student doktorského studijního programu nebo 
akademický pracovník. 

 
                                                           
1 § 3 odst. 2 písm. c) zákona 211/2009 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 
v platném znění (zákon č. 211/2009 Sb. = úplné znění zákona č. 130/2002Sb.) 
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3. Členy řešitelského týmu jsou studenti doktorských a/nebo magisterských studijních 
programů a/nebo akademičtí pracovníci a/nebo výzkumní pracovníci. V případě, že je 
řešitelem studentského projektu student doktorského studijního programu, je vždy 
členem řešitelského týmu jeho školitel. Počet studentů v řešitelském týmu není menší 
než počet ostatních členů řešitelského týmu. 

 
4. Doba řešení studentského projektu je 1 rok. 

 
5. Výsledky a výstupy řešení studentského projektu podléhají oponentnímu řízení, které 

organizuje fakulta. 
 

6. Výsledky a výstupy řešení studentského projektu jsou shrnuty v závěrečné zprávě, 
která obsahuje i výsledky oponentního řízení. 

 
7. Návrh studentského projektu se zpracovává na formuláři, který je přílohou č. 1 této 

směrnice. 
 

Článek 3 
Studentská vědecká konference 

 
1. Studentská vědecká konference slouží k prezentaci a hodnocení výsledků výzkumné 

a odborné činnosti studentů doktorských a magisterských studijních programů. 
 
2. Rozhodnutí o konání studentské vědecké konference je v kompetenci fakulty, která 

hradí způsobilé náklady spojené s její organizací z přidělených prostředků. 
 
3. Součástí studentské vědecké konference je vyhlášení nejlepších příspěvků, resp. 

posterů ve stanovených kategoriích. 
 
4. Programový výbor studentské vědecké konference tvoří přední představitelé 

příslušných vědních oborů mimo univerzitu a samotné univerzity. 
 

5. Programový výbor studentské vědecké konference představuje současně hodnotící 
komisi. 

 
6. Studentská vědecká konference má zpravidla mezinárodní charakter a probíhá 

v anglickém jazyce. 
 

7. Studentská vědecká konference může mít multioborový charakter. 
 

8. Kromě studentů doktorských a magisterských studijních programů mohou být 
aktivními účastníky studentské vědecké konference mladí výzkumníci – absolventi 
doktorských studijních programů do 5 let po absolutoriu. Jejich počet však 
nepřevyšuje 20 % všech účastníků. 

 
9. Návrh na organizaci studentské vědecké konference se zpracovává na formuláři, který 

je přílohou č. 2 této směrnice. 
 



3 

 

Článek 4 
Financování SGS a užití podpory specifického vysokoškolského výzkumu 

 
1. SGS je financována zejména z účelové dotace poskytované MŠMT podle stanovených 

pravidel. 
 
2. Z obdržené dotace je určeno 1 % pro OVV na pokrytí způsobilých nákladů spojených 

s organizací SGS a administrací IGA. 
 

3. Zbývajících 99 % obdržené dotace je rozděleno podle čl. 4 odst. 1 pravidel na 
jednotlivé fakulty iteračním postupem2

 

  s tím, že částka připadající na fakultu není 
nižší než 50 tis. Kč. 

4. Náklady spojené s organizací SGS, a to včetně nákladů na hodnocení a kontrolu 
studentských projektů a zhodnocení dosažených výsledků, smí činit nejvýše do 2,5 % 
obdržené celkové dotace. 

 
5. Souhrn nákladů všech studentských konferencí pořádaných na univerzitě nesmí 

přesáhnout 10 % účelové podpory poskytnuté MŠMT. 
 

6. Finanční podpora studentského projektu pro jeden kalendářní rok může činit nejvýše 
3 mil. Kč. 

 
7. Podíl osobních nákladů včetně stipendií, spojených s účastí studentů jakožto řešitelů 

nebo dalších členů řešitelského týmu na řešení studentského projektu, na celkových 
osobních nákladech včetně stipendií, hrazených v rámci způsobilých nákladů 
studentského projektu, převyšuje 60 %. 

 
8. Návrh rozdělení dotace na fakulty podle odst. 2 a odst. 3 těchto zásad zpracovává 

IGA. 
 

9. Způsobilými náklady podle § 2 odst. 2 zákona jsou: 
 

a) osobní náklady nebo výdaje včetně stipendií na výzkum, vývoj a inovace podle 

zákona o vysokých školách3

b) náklady nebo výdaje na pořízení hmotného a nehmotného majetku, 

,  

c) další provozní náklady nebo výdaje, 

                                                           
2 Popis jednotlivých kroků postupu rozdělení obdržené dotace: 
1) Obdržená dotace (100 %) se sníží o 1 % podle čl. 4 odst. 2. 
2) 99 % obdržené dotace se rozdělí podle čl. 4 odst. 1 pravidel na jednotlivé fakulty. 
3) Pokud z výsledku rozdělení plyne, že některá z fakult získala méně než 50 tis. Kč, je jí přiděleno pro 
SGS 50 tis. 
4) Z 99 % se odečte souhrnná částka podle kroku 3. 
5) Výsledná částka podle kroku 4 se rozdělí podle čl. 4 odst. 1 pravidel na fakulty, jimž nebyla 
přidělena částka podle kroku 3. 
6. Pokud by po výpočtu podle kroku 5 připadalo na některou z fakult méně než 50 tis. Kč, provede se 
iterace počínaje krokem 3. 
 
3 § 91 odst. 2 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 
zákonů v platném znění 
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d) náklady nebo výdaje na služby, 

e) doplňkové náklady nebo výdaje. 

 

Článek 5 
Průběh SGS 

 
1. Zásady SGS jsou stanoveny a zveřejněny do 30. listopadu kalendářního roku 

předcházejícího roku realizace SGS. 
 
2. Žádost o poskytnutí podpory spolu s prohlášením rektora o způsobu použití dotace je 

podána na MŠMT do 30. listopadu kalendářního roku předcházejícího roku realizace 
SGS. 

 
3. MŠMT vydá rozhodnutí o poskytnutí podpory podle čl. 4 pravidel do 31. ledna roku 

realizace SGS a podporu poskytne podle § 10 zákona. 
 

4. Žádosti o podporu studentského projektu jsou podávány na fakultách do 31. ledna 
roku realizace SGS, kde jsou studentské projekty posouzeny a s doporučením děkana 
fakulty postoupeny do 10. února IGA. 

 
5. IGA zpracuje návrh rozpočtu přidělené dotace podle fakult a účelu podpory do 

10. února roku realizace SGS. 
 

6. IGA rozhodne o podporovaných studentských projektech a o užití dotace na úhradu 
nákladů spojených s organizací studentských vědeckých konferencí a organizací SGS 
do 15. února roku realizace SGS. 

 
7. Oponentní řízení studentských projektů organizuje příslušná fakulta. 

 
8. Řešitel je povinen vyčerpat přidělenou dotaci do 31. prosince roku realizace SGS. 

 
9. Řešitel studentského projektu předloží IGA do 31. ledna následujícího kalendářního 

roku závěrečnou zprávu o řešení studentského projektu vč. zprávy o průběhu 
oponentního řízení. 

 
10. Garant studentské vědecké konference předloží IGA do 31. ledna následujícího 

kalendářního roku závěrečnou zprávu o jejím průběhu a výsledcích hodnocení 
prezentovaných příspěvků. 

 
11. Závěrečná zpráva o řešení studentského projektu se zpracovává na formuláři, který je 

přílohou č. 3 této směrnice. 
 

12. Závěrečná zpráva o průběhu studentské vědecké konference se zpracovává na 
formuláři, který je přílohou č. 4 této směrnice. 

 
Článek 6 

Informace o SGS a způsob jejich zveřejnění 
 

1. Studentské projekty jsou zadávány do evidence projektů podle Směrnice č. 15/2007 
Předkládání a správa projektů řešených na Univerzitě Pardubice v platném znění.  

https://dokumenty.upce.cz/Univerzita/smernice/2007/sm15-2007-uz.pdf�
https://dokumenty.upce.cz/Univerzita/smernice/2007/sm15-2007-uz.pdf�
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2. Údaje o podporovaných studentských projektech a o užití dotace na úhradu nákladů 

spojených s organizací studentských vědeckých konferencí a organizací SGS zveřejní 
IGA v souladu s čl. 3 pravidel do 15. února následujícího kalendářního roku. 

 
3. IGA zajistí vyhodnocení výsledků dosažených z poskytnuté podpory v souladu 

s čl. 4 odst. 3 pravidel do 31. března následujícího kalendářního roku. 
 

Článek 7 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tato směrnice nabývá platnosti a účinnosti dnem vydání.  
 
2. Zrušuje se Směrnice Univerzity Pardubice č. 1/2005 Institucionální podpora 

specifického výzkumu na Univerzitě Pardubice. 
 

 
 
V Pardubicích dne 4. ledna 2010 
 

 
 
 
 

prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. 
       rektor 

 
 
 
Přílohy: 
 
Příloha č. 1   Návrh studentského projektu 
Příloha č. 2   Návrh studentské vědecké konference 
Příloha č. 3   Závěrečná zpráva o řešení studentského projektu 
Příloha č. 4   Závěrečná zpráva o průběhu studentské vědecké konference 



Příloha č. 2 směrnice č. 1/2010

Studentská grantová soutěž Univerzity Pardubice


Návrh studentského projektu – studentská vědecká konference

		Registrační číslo projektu

		





1. Studentská vědecká konference

		Název konference



		     



		Jazyk konference:  FORMDROPDOWN 


		Termín konání konference:      



		Celkové požadované finanční prostředky: 0 FORMTEXT 

0
 tis. Kč





2. Žadatel/Řešitel


		Titul, jméno, příjmení, titul za jménem

		     

		Student: 
 FORMDROPDOWN 




		Fakulta:


 FORMDROPDOWN 


		Pracoviště:


     

		Kód pracoviště:


     



		Identifikační číslo:      

		Ročník studia:      



		Tel./Fax:      

		E-mail:      





2.1 Členové řešitelského týmu

		Titul, jméno, příjmení, titul za jménem

		     



		Fakulta:


 FORMDROPDOWN 


		Pracoviště:


     

		Kód pracoviště:


     







2.2 Počty členů řešitelského týmu

		Celkový počet studentů v řešitelském týmu

		    



		Celkový počet ostatních členů v řešitelském týmu

		    





3. Programový výbor (hodnoticí komise)


		Titul, jméno, příjmení, titul za jménem

		     



		Fakulta:


 FORMDROPDOWN 


		Pracoviště:


     

		Kód pracoviště:

     







4. Plánovaný počet účastníků konference


		Počet účastníků:

		Z toho domácích:

		Z toho zahraničních:



		    

		   

		   





5. Popis projektu

     

6. Zdůvodnění projektu, analýza potřeb


     

7. Cíle projektu

     

8. Kontrolovatelné a plánované publikační výstupy

     

9. Předpokládané náklady

		Prostředky

		Požadované
(v tis. Kč)

		Přidělené
(v tis. Kč)



		1. Osobní náklady včetně stipendií (∑ 1.1, 1.2)

		0 FORMTEXT 

0
 tis. Kč

		



		v tom:

		1.1 Osobní náklady s účastí studentů doktorského a magisterského studijního programu na řešení projektu (∑ 1.1.1, 1.1.2)


		0 FORMTEXT 

0
 tis. Kč

		



		

		v tom:

		1.1.1 Osobní náklady pro studenty mimo stipendia


		      tis. Kč

		



		

		

		1.1.2 Stipendia

		      tis. Kč

		



		

		1.2 Osobní náklady spojené s účastí zaměstnanců na řešení projektu

		      tis. Kč

		



		2. Náklady nebo výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku = investice

		      tis. Kč

		



		3. Další provozní náklady (drobný hmotný majetek, materiál apod.)

		      tis. Kč

		



		4. Náklady na služby, včetně cestovného a vložného (∑ 4.1, 4.2)

		0 FORMTEXT 

0
 tis. Kč

		



		v tom:

		4.1 Cestovné

		      tis. Kč

		



		

		4.2 Ostatní služby včetně vložného

		      tis. Kč

		



		5. Doplňkové náklady (režie)

		      tis. Kč

		



		Celkové náklady:
(v tis. Kč)

		Prostředky hrazené z jiných finančních zdrojů:
(v tis. Kč)

		Prostředky požadované:
(v tis. Kč)
∑řádky 1-5

		Prostředky přidělené:
(v tis. Kč)
∑řádky 1-5



		0 FORMTEXT 

0
 tis. Kč

		      tis. Kč

		0 FORMTEXT 

0
 tis. Kč

		





V Pardubicích dne      





Podpis žadatele/řešitele

Rozhodnutí o projektu



Doporučení děkana/děkanky


Návrh projektu


		doporučuji předložit IGA

		

		





		nedoporučuji předložit IGA

		

		





V Pardubicích dne: 







Podpis děkana/děkanky



Vyjádření IGA


Návrh projektu


		je vybrán k řešení

		

		





		je zamítnut

		

		





V Pardubicích dne: 







Podpis předsedy IGA

� v případě, že žadatelem/řešitelem projektu je student, uvede v podkapitole 2.1 „Členové řešitelského týmu“ – jméno a údaje o svém školiteli, za jménem uvede slovo „školitel“


� částka v položce 1.1. musí být větší  než 60% z částky v položce 1.


� včetně odvodů na sociální a zdravotního pojištění
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_1382853088.unknown



_1382853089.unknown



_1382853087.unknown



_1382853086.unknown




Příloha č. 4 směrnice č. 1/2010

Studentská grantová soutěž Univerzity Pardubice


Závěrečná zpráva o průběhu studentské vědecké konference

		Registrační číslo projektu

		     





1. Studentská vědecká konference

		Název konference



		     



		



		Požadované finanční prostředky: 0 FORMTEXT 

0
 tis. Kč



		Termín konání konference:      

		Přidělené finanční prostředky: 0 FORMTEXT 

0
 tis. Kč





		Pokračující projekt:
 FORMDROPDOWN 


		Registrační číslo předchozího projektu:      





2. Řešitel

		Titul, jméno, příjmení, titul za jménem

		 FORMDROPDOWN 


		Student: 
 FORMDROPDOWN 




		Fakulta:


 FORMDROPDOWN 


		Pracoviště:


     

		Kód pracoviště:


     



		Identifikační č. studenta:      

		Ročník studia:      



		Tel./Fax:      

		E-mail:      





3. Přehled účastníků konference

		

		Počet aktivních účastníků

		Celkový počet účastníků



		Studenti doktorských studijních programů

		   

		   



		Studenti magisterských studijních programů

		   

		   



		Absolventi doktorských studijních programů

		   

		   





4. Cíle projektu


(Uveďte předem stanovené cíle a u každého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl.)


     

5. Kontrolovatelné výstupy

(Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly.)


     

6. Publikační výstupy projektu


Výsledek č. 1

		Citace:



		     



		Druh výsledku: 


		     







 CONTROL Forms.CommandButton.1 \s 

7. Hospodaření s přidělenými prostředky

		Prostředky

		Požadované
(v tis. Kč)

		Přidělené
(v tis. Kč)

		Čerpané
(v tis. Kč)



		1. Osobní náklady včetně stipendií (∑ 1.1, 1.2)

		0 FORMTEXT 

0
 t. Kč

		0 FORMTEXT 

0
 t. Kč

		0 FORMTEXT 

0
 t. Kč



		v tom:

		1.1 Osobní náklady s účastí studentů doktorského a magisterského studijního programu na řešení projektu (∑ 1.1.1, 1.1.2)


		0 FORMTEXT 

0
 t. Kč

		0 FORMTEXT 

0
 t. Kč

		0 FORMTEXT 

0
 t. Kč



		

		v tom:

		1.1.1 Osobní náklady pro studenty mimo stipendia


		      t. Kč

		      t. Kč

		      t. Kč



		

		

		1.1.2 Stipendia

		      t. Kč

		      t. Kč

		      t. Kč



		

		1.2 Osobní náklady spojené s účastí zaměstnanců na řešení projektu

		      t. Kč

		      t. Kč

		      t. Kč



		2. Náklady nebo výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku = investice

		      t. Kč

		      t. Kč

		      t. Kč



		3. Další provozní náklady (drobný hmotný majetek, materiál apod.)

		      t. Kč

		      t. Kč

		      t. Kč



		4. Náklady na služby, včetně cestovného a vložného (∑ 4.1, 4.2)

		0 FORMTEXT 

0
 t. Kč

		0 FORMTEXT 

0
 t. Kč

		0 FORMTEXT 

0
 t. Kč



		v tom:

		4.1 Cestovné

		      t. Kč

		      t. Kč

		      t. Kč



		

		4.2 Ostatní služby včetně vložného

		      t. Kč

		      t. Kč

		      t. Kč



		5. Doplňkové náklady (režie)

		      t. Kč

		      t. Kč

		      t. Kč



		Celkové náklady:
(v tis. Kč)

		Prostředky hrazené z jiných finančních zdrojů:
(v tis. Kč)

		Prostředky požadované:
(v tis. Kč)
∑řádky 1-5

		Prostředky přidělené:
(v tis. Kč)
∑řádky 1-5

		Prostředky čerpané:
(v tis. Kč)
∑řádky 1-5



		0 FORMTEXT 

0
 tis. Kč

		      tis. Kč

		0 FORMTEXT 

0
 t. Kč

		0 FORMTEXT 

0
 t. Kč

		0 FORMTEXT 

0
 t. Kč





7. Komentář k hospodaření s finančními prostředky

(Zdůvodněte čerpání v jednotlivých položkách a případné změny v čerpání finančních prostředků)


     

8. Doplňující informace pro MŠMT


		Počet členů řešitelského týmu projektu, kteří čerpali mzdové prostředky včetně stipendií ze způsobilých nákladů projektu:

		     



		z toho studenti:

		     



		z toho ostatní pracovníci:

		     



		Počet disertačních prací, které vznikly s podporou prostředků na SVVŠ
:

		     



		Počet diplomových prací, které vznikly s podporou prostředků na SVVŠ:

		     



		Počet výsledků, které budou předkládány jako výsledky studentských projektů do RIVu (Typ zdroje financování výsledku S = specifický vysokoškolský výzkum)
:

		     





8a. Další příklady excelence dosažené s podporou prostředků na SVVŠ (např. oceněné práce):

     

9. Zápis z oponentního řízení studentské vědecké konference

		Předseda odborné komise/pracoviště

		     

		



		Členové odborné komise/pracoviště

		     

		



		

		     

		



		

		     

		



		

		     

		



		

		     

		



		Datum konání oponentního řízení

		     





Osnova zápisu

1. Zhodnocení přípravy, organizace a průběhu studentské vědecké konference
2. Zhodnocení kvalitativní a kvantitativní úrovně prezentovaných příspěvků
3. Zhodnocení čerpání přidělených finančních prostředků
4. Celkové hodnocení projektu


Zápis z oponentního řízení

     

V Pardubicích dne: 







Podpis předsedy odborné komise

� výsledky je nutné vložit do OBD, výsledky lze doložit i výpisem z OBD


� druh dle definice druhů výsledků výzkumu, vývoje a inovací pro účely Informačního systému VaV �HYPERLINK "http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=1395"��http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=1395�


� částka v položce 1.1. musí být větší  než 60% z částky v položce 1.


� včetně odvodů na sociální a zdravotního pojištění


� SVVŠ – specifický vysokoškolský výzkum


� Výsledky je nutné zadat do OBD nejpozději do termínu odevzdání závěrečné zprávy o řešení projektu







1/4



_1417414725.unknown



_1417414724.unknown




Příloha č. 3 směrnice č. 1/2010

Studentská grantová soutěž Univerzity Pardubice


Závěrečná zpráva o řešení projektu

		Registrační číslo projektu

		     





1. Projekt


		Název projektu



		     



		Celkové požadované finanční prostředky: 0 FORMTEXT 

0
 tis. Kč





2. Žadatel/řešitel

		Titul, jméno, příjmení, titul za jménem

		     

		Student: 
 FORMDROPDOWN 




		Fakulta:


 FORMDROPDOWN 


		Pracoviště:


     

		Kód pracoviště:


     



		Identifikační č. studenta:      

		Ročník studia:      



		Tel./Fax:      

		E-mail:      





3. Cíle projektu


(Uveďte předem stanovené cíle a u každého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl.)


     

4. Kontrolovatelné výstupy

(Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly.)


     

5. Publikační výstupy projektu


Výsledek č. 1

		Citace:



		     



		Druh výsledku: 


		     







 CONTROL Forms.CommandButton.1 \s 

6. Hospodaření s přidělenými prostředky

		Prostředky

		Požadované
(v tis. Kč)

		Přidělené
(v tis. Kč)

		Čerpané
(v tis. Kč)



		1. Osobní náklady včetně stipendií (∑ 1.1, 1.2)

		0 FORMTEXT 

0
 t. Kč

		0 FORMTEXT 

0
 t. Kč

		0 FORMTEXT 

0
 t. Kč



		v tom:

		1.1 Osobní náklady s účastí studentů doktorského a magisterského studijního programu na řešení projektu (∑ 1.1.1, 1.1.2)


		0 FORMTEXT 

0
 t. Kč

		0 FORMTEXT 

0
 t. Kč

		0 FORMTEXT 

0
 t. Kč



		

		v tom:

		1.1.1 Osobní náklady pro studenty mimo stipendia


		      t. Kč

		      t. Kč

		      t. Kč



		

		

		1.1.2 Stipendia

		      t. Kč

		      t. Kč

		      t. Kč



		

		1.2 Osobní náklady spojené s účastí zaměstnanců na řešení projektu

		      t. Kč

		      t. Kč

		      t. Kč



		2. Náklady nebo výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku = investice

		      t. Kč

		      t. Kč

		      t. Kč



		3. Další provozní náklady (drobný hmotný majetek, materiál apod.)

		      t. Kč

		      t. Kč

		      t. Kč



		4. Náklady na služby, včetně cestovného a vložného (∑ 4.1, 4.2)

		0 FORMTEXT 

0
 t. Kč

		0 FORMTEXT 

0
 t. Kč

		0 FORMTEXT 

0
 t. Kč



		v tom:

		4.1 Cestovné

		      t. Kč

		      t. Kč

		      t. Kč



		

		4.2 Ostatní služby včetně vložného

		      t. Kč

		      t. Kč

		      t. Kč



		5. Doplňkové náklady (režie)

		      t. Kč

		      t. Kč

		      t. Kč



		Celkové náklady:
(v tis. Kč)

		Prostředky hrazené z jiných finančních zdrojů:
(v tis. Kč)

		Prostředky požadované:
(v tis. Kč)
∑řádky 1-5

		Prostředky přidělené:
(v tis. Kč)
∑řádky 1-5

		Prostředky čerpané:
(v tis. Kč)
∑řádky 1-5



		0 FORMTEXT 

0
 tis. Kč

		      tis. Kč

		0 FORMTEXT 

0
 t. Kč

		0 FORMTEXT 

0
 t. Kč

		0 FORMTEXT 

0
 t. Kč





7. Komentář k hospodaření s finančními prostředky

(Zdůvodněte čerpání v jednotlivých položkách a případné změny v čerpání finančních prostředků)


     

8. Doplňující informace pro MŠMT


		Počet členů řešitelského týmu projektu, kteří čerpali mzdové prostředky včetně stipendií ze způsobilých nákladů projektu:

		     



		z toho studenti:

		     



		z toho ostatní pracovníci:

		     



		Počet disertačních prací, které vznikly s podporou prostředků na SVVŠ
:

		     



		Počet diplomových prací, které vznikly s podporou prostředků na SVVŠ:

		     



		Počet výsledků, které budou předkládány jako výsledky studentských projektů do RIVu (Typ zdroje financování výsledku S = specifický vysokoškolský výzkum)
:

		     





8a. Další příklady excelence dosažené s podporou prostředků na SVVŠ (např. oceněné práce):

     

9. Zápis z oponentního řízení k projektu

		Předseda odborné komise/pracoviště

		     

		



		Členové odborné komise/pracoviště

		     

		



		

		     

		



		

		     

		



		

		     

		



		

		     

		



		Datum konání oponentního řízení

		     





Osnova zápisu

1. Rozbor postupu a metodiky práce při řešení projektu 
2. Zhodnocení dosažených výsledků projektu
3. Zhodnocení čerpání přidělených finančních prostředků
4. Celkové hodnocení projektu


Zápis z oponentního řízení

     

V Pardubicích dne: 







Podpis předsedy odborné komise

� výsledky je nutné vložit do OBD, výsledky lze doložit i výpisem z OBD


� druh dle definice druhů výsledků výzkumu, vývoje a inovací pro účely Informačního systému VaV �HYPERLINK "http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=1395"��http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=1395�


� částka v položce 1.1. musí být větší  než 60% z částky v položce 1.


� včetně odvodů na sociální a zdravotního pojištění


� SVVŠ – specifický vysokoškolský výzkum


� Výsledky je nutné zadat do OBD nejpozději do termínu odevzdání závěrečné zprávy o řešení projektu







1/4



_1417414705.unknown



_1417414704.unknown




Příloha č. 1 směrnice č. 1/2010

Studentská grantová soutěž Univerzity Pardubice


Návrh studentského projektu


		Registrační číslo projektu

		





1. Projekt

		Název projektu



		     



		Požadované finanční prostředky: 0 FORMTEXT 

0
 tis. Kč





		Víceletý projekt: 
 FORMDROPDOWN 


		



		Pokračující projekt: 
 FORMDROPDOWN 


		Registrační číslo předchozího projektu:       





2. Žadatel/Řešitel


		Titul, jméno, příjmení, titul za jménem

		      

		Student: 
 FORMDROPDOWN 




		Fakulta:


  FORMDROPDOWN 


		Pracoviště:


      

		Kód pracoviště:


      



		Identifikační č. studenta:       

		Ročník studia:       



		Tel./Fax:       

		E-mail:       





2.1 Členové řešitelského týmu

		Titul, jméno, příjmení, titul za jménem

		     

		Student:
 FORMDROPDOWN 




		Fakulta:


 FORMDROPDOWN 


		Pracoviště:


     

		Kód pracoviště:


     





     

 CONTROL Forms.CommandButton.1 \s 

2.2 Počty členů řešitelského týmu

		Celkový počet studentů v řešitelském týmu

		      



		Celkový počet ostatních členů v řešitelském týmu

		      





3. Popis projektu

     

4. Cíle projektu

     

5. Kontrolovatelné výstupy

     

6. Předpokládané náklady

		Prostředky

		Požadované
(v tis. Kč)

		Přidělené
(v tis. Kč)



		1. Osobní náklady včetně stipendií (∑ 1.1, 1.2)

		0 FORMTEXT 

0
 tis. Kč

		



		v tom:

		1.1 Osobní náklady s účastí studentů doktorského a magisterského studijního programu na řešení projektu (∑ 1.1.1, 1.1.2)


		0 FORMTEXT 

0
 tis. Kč

		



		

		v tom:

		1.1.1 Osobní náklady pro studenty mimo stipendia


		      tis. Kč

		



		

		

		1.1.2 Stipendia

		      tis. Kč

		



		

		1.2 Osobní náklady spojené s účastí zaměstnanců na řešení projektu

		      tis. Kč

		



		2. Náklady nebo výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku = investice

		      tis. Kč

		



		3. Další provozní náklady (drobný hmotný majetek, materiál apod.)

		      tis. Kč

		



		4. Náklady na služby, včetně cestovného a vložného (∑ 4.1, 4.2)

		0 FORMTEXT 

0
 tis. Kč

		



		v tom:

		4.1 Cestovné

		      tis. Kč

		



		

		4.2 Ostatní služby včetně vložného

		      tis. Kč

		



		5. Doplňkové náklady (režie)

		      tis. Kč

		



		Celkové náklady:
(v tis. Kč)

		Prostředky hrazené z jiných finančních zdrojů:
(v tis. Kč)

		Prostředky požadované:
(v tis. Kč)
∑řádky 1-5

		Prostředky přidělené:
(v tis. Kč)
∑řádky 1-5



		0 FORMTEXT 

0
 tis. Kč

		      tis. Kč

		0 FORMTEXT 

0
 tis. Kč

		





7. Pokračující projekt


		Rok realizace

		Plánované, případně realizované, čerpání finančních prostředků (v tis. Kč)

		Plánované, případně realizované, cíle a kontrolovatelné výstupy



		    

		      tis. Kč

		     



		    

		      tis. Kč

		     



		    

		      tis. Kč

		     





V Pardubicích dne      





Podpis žadatele/řešitele

Rozhodnutí o projektu



Doporučení děkana/děkanky


Návrh projektu


		doporučuji předložit IGA

		

		





		nedoporučuji předložit IGA

		

		





V Pardubicích dne: 







Podpis děkana/děkanky



Vyjádření IGA


Návrh projektu


		je vybrán k řešení

		

		





		je zamítnut

		

		





V Pardubicích dne: 







Podpis předsedy IGA

� v případě, že žadatelem/řešitelem projektu je student, uvede v podkapitole 2.1 „Členové řešitelského týmu“ – jméno a údaje o svém školiteli, za jménem uvede slovo „školitel“


� částka v položce 1.1. musí být větší  než 60% z částky v položce 1.


� včetně odvodů na sociální a zdravotního pojištění


� v případě, že projekt již byl řešen a/nebo bude pokračovat i v následujících letech, uveďte údaje pro každý rok řešení projektu
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_1382853196.unknown



_1382853195.unknown



