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 V Českých Budějovicích dne 10. 6. 2004

Opatření děkana č. 10/2004

k vyhlášení řízení pro udělení interních grantů

v rámci Grantové agentury ZSF JU pro rok 2004/2005

1. Cílem Grantové agentury ZSF JU je podporovat vědecké a výzkumné a tvůrčí aktivity

pěstované na ZSF JU, které mají vysokou kvalitu a jsou srovnatelné alespoň s národní

úrovní daného oboru. Cílem je jejich stimulace a s tím související publikační aktivity

studentů všech studijních programů ZSF JU. Cílem Grantové agentury ZSF JU je

vytvořit motivační prostředí pro projekty, jejichž řešení se následně může přesunout

do dalších národních ev. mezinárodních grantových agentur. 

2. Na základě rozhodnutí Akademického senátu ZSF JU bude v souladu s možnostmi

rozpočtu ZSF JU vyčleněn GA ZSF JU určený objem finančních prostředků. Grantová

agentura ZSF JU přiděluje finanční prostředky vždy jen na období jednoho maximálně

dvou let.

3. Podmínky k podání a postup realizace žádosti o nový grant GA ZSF JU se řídí

„Zásadami Grantové agentury ZSF JU“, které tvoří přílohu tohoto Opatření a jsou

zveřejněny v elektronické podobě na adrese: http://www.zsf.jcu.cz/vyzkum/gazsf

4. Grantové přihlášky s neúplnými údaji nebo jinak formálně nevyhovující, případně

předložené po konečném termínu, nebudou do výběrového řízení zahrnuty a budou

žadatelům vráceny. 

5. Konečný termín pro podání grantové přihlášky je 15. září 2004 1200 hodin. Přihláška

se odevzdává na podatelně děkanátu ZSF JU, Jírovcova 24, 370 01 České Budějovice.

6. Projekty budou po oponentním řízení vyhodnoceny Grantovou radou ZSF JU.

Schválené projekty budou zveřejněny v příslušných lhůtách podle předem

stanoveného harmonogramu. 

prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc.
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