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VUT soutěže a národní poskytovatelé

VUT – Fond vědy

VUT – Specifický výzkum – Juniorské mezifakultní projekty

GA ČR – Junior Star

TA ČR – ZÉTA



VUT soutěže a národní poskytovatelé

Od soutěží s nejmenšími nároky

VUT – Fond vědy

VUT – Specifický výzkum - Junior

TA ČR - ZÉTA

GA ČR - Junior



VUT soutěže a národní poskytovatelé

HARMONOGRAM

prosinec • VUT – Specifický výzkum – Junior

únor • GA ČR – Junior 

březen • VUT – Fond vědy

říjen • TA ČR - ZÉTA



VUT – vnitřní soutěže

1. Fond vědy
Uchazeči: Student PhD 1.-3. ročník

Soutěžní lhůta: asi 3 týdny

Cíl: Inovace konkrétního předmětu

Podmínky: Soulad tématu s tématem dizertační práce
Aspoň 1 výstup/výsledek dle RVVI – např. J, O.. 

Délka projektu: 1 rok (realizace duben-prosinec, závěrečná zpráva a poster leden/únor)

Finance: limit 80 000,-, max 30 000 na stipendia
Položky: materiál, služby, cestovné, stipendium
Nelze nakupovat investice a platit stipendium studentům mimo projekt
Neodvádí se režie

Výstupy dle RVVI trochu jinak:
https://www.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/2014/01/druhy-v%c3%bdsledk%c5%af-RIV14.pdf

https://www.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/2014/01/druhy-v%c3%bdsledk%c5%af-RIV14.pdf


VUT – vnitřní soutěže

1. Fond vědy

Vyhlášení: Rozhodnutím děkana běhen března
FSI / O Fakultě /  informační tabule / rozhodnutí děkana
https://www.fme.vutbr.cz/fakulta/tabule/rozhodnuti

Jak požádat: Žádost je součástí dokumentu Vyhlášení, word dokument je k dispozici u 
administrátora
1) Žádost zaslat elektronicky na email administrátora
2) Zároveň zaslat fyzicky první stranu s podpisem školitele a garantů předmětu

Počet stran návrhu: 1 (zákl.info)  + min 4 strany vlastního návrhu (dříve max 4)

Administrátor: Mgr. Ivana Lipenská -> Ing. Gistrová; gistrova@fme.vutbr.cz; kl.2216

https://www.fme.vutbr.cz/fakulta/tabule/rozhodnuti
mailto:gistrova@fme.vutbr.cz


VUT – vnitřní soutěže

1. Fond vědy

a) HODNOCENÍ/SCHVALOVÁNÍ
Projekt je hodnocen pouze jako „doporučen/nedoporučen k podpoře“, a to na základě:

• hodnocení formálních náležitostí (počet stran, dodržení limitů rozpočtu, zmínění konkrétních předmětů, 
souhlasy školitelů..)

• hodnocení obsahu (dostatečné vysvětlení inovace konkrétních předmětů, vysvětlení spojitosti mezi tématem 
dizertační práce a tématem projektu apod.)

b) LOSOVÁNÍ
Projekty, které jsou doporučeny k podpoře, postupují do losování. Počet vylosovaných projektů závisí na výši 
financí na daný rok



VUT – vnitřní soutěže

1. Fond vědy – trocha statistiky

rok podaných vyřazeno podpořených celková suma

2015 34 0 17 1 650 000 Kč

2016 45 0 23 2 262 000 Kč

2017 37 - 23 2 262 000 Kč

2018 63 1 23 2 262 000 Kč

2019 88 10 36 2 870 300 Kč

2020 86 …

2015 – krácení částky posledního projektu z 91.000,- Kč na 72.800,- Kč 
2017 – podaných nejméně 37 projektů, není známá informace o vyřazených



VUT – vnitřní soutěže

1. Fond vědy během realizace

DOKUMENTY, co budete k realizaci potřebovat: 
▪ žádost na založení SPP prvku
▪ finanční rozpis pro ekonomy
▪ žádost na vyplacení mimořádného stipendia

ZMĚNY během projektu: 
▪ Finance lze přesouvat celkem volně, ale na konci projektu se musí změny zdůvodnit v závěrečné zprávě
▪ musí se dodržet částka celkem a max částka 30 tis. Kč na stipendia

VYKAZOVÁNÍ VÝSLEDKŮ: 
▪ založení výsledku v Apollu, navázání na projekt

Závěrečná zpráva a poster: odevzdat elektronicky administrátorovi, poster vyvěsit na týden v únoru v chodbě před 
posluchárnami



VUT – vnitřní soutěže

1. Fond vědy

ZMĚNY V ZADÁNÍ V POSLEDNÍCH LETECH

DŘÍVE NYNÍ
100 000 Kč na projekt 80 000 Kč na projekt
17 podpořených projektů 36 podpořených projektů
maximálně 4 strany návrhu minimálně 4 strany návrhu
fyzické podání žádostí elektronické (fyzicky podpisy)
závěrečná zpráva fyzicky závěrečná zpráva elektronicky



VUT – vnitřní soutěže

2. Specifický výzkum – Junior mezifakultní

Uchazeči: Studenti PhD a jejich školitelé

Soutěžní lhůta: kolem 16. prosince (Po) – kolem 14. února (Pá)

Cíl: Posílení samostatné tvůrčí činnosti studentů

Podmínky: alespoň 2 studenti, každý z jiné fakulty

Délka projektu: 1 rok (realizace březen-prosinec, závěrečná zpráva leden/únor)

Finance: 200 000,-
položky rozpočtu : materiál, služby, cestovné, mzdové náklady, stipendia, režie

Výši režie si určuje každá fakulta zvlášť; např. pro rok 2020 je to 21,95% z přímých 
nákladů



VUT – vnitřní soutěže

2. Specifický výzkum – Junior

Vyhlášení: Rektorát vyvěsí soutěž na stránky VUT:
VUT/Věda a výzkum/ Specifický výzkum
https://www.vutbr.cz/vav/specificky-vyzkum

Podání žádosti: 1) Vyplněním žádosti v Apollu 
2) Vložení dokumentu Zdůvodnění návrhu 
3) Elektronický souhlas navrhovatele a obou školitelů

Apollo / Výzkum a vývoj / Interní grantová agentura – žádosti

Počet stran návrhu 
projektu:

Zdůvodnění návrhu – maximálně 6 stran a 5 MB velikost (písmo 12, řádkování 1)

Administrátor: Mgr. Ivana Lipenská -> Ing. Gistrová; gistrova@fme.vutbr.cz; kl.2216

https://www.vutbr.cz/vav/specificky-vyzkum
mailto:gistrova@fme.vutbr.cz


VUT – vnitřní soutěže

2. Specifický výzkum – Junior



VUT – vnitřní soutěže

2. Specifický výzkum – Junior
a) HODNOCENÍ

Kritéria pro bodové hodnocení - https://www.vutbr.cz/vav/specificky-vyzkum/kriteria-pro-
hodnoceni-projektu-specifickeho-vyzkumu-2020-pdf-p187039

• Originalita vědeckého záměru, Zpracování návrhu (srozumitelnost, výstižnost, téma, cíle, 

hypotézy), Zahrnutí programu mezinárodní spolupráce a mobilit studentů, Kvalifikace 

studentů (články, patenty, užitné vzory a další výsledky a jejich kvalita), Kvalifikace školitelů a 

jejich schopnost zajistit odborný růst studentů (opět podle výsledků), Metodika zpracování 

projektu, Zdůvodnění nezbytnosti, účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti předpokládaných 

nákladů

• Různá váha kritérií a různý rozptyl bodů

https://www.vutbr.cz/vav/specificky-vyzkum/kriteria-pro-hodnoceni-projektu-specifickeho-vyzkumu-2020-pdf-p187039


VUT – vnitřní soutěže



VUT – vnitřní soutěže

2. Specifický výzkum – Junior
a) HODNOCENÍ

Kritéria pro bodové hodnocení - https://www.vutbr.cz/vav/specificky-vyzkum/kriteria-pro-
hodnoceni-projektu-specifickeho-vyzkumu-2020-pdf-p187039

↘2 oponentské posudky – bodový průměr dvou hodnocení

↘Výběr maximálně 4 projektů za naší fakultu (hlavním navrhovatelem je FSI student)

↘Rektorátní komise (11 členů) – doporučeno/ doporučeno s výhradou/ nedoporučeno

↘Seřazení doporučených projektů podle bodů

↘Počet podpořených projektů podle alokace

https://www.vutbr.cz/vav/specificky-vyzkum/kriteria-pro-hodnoceni-projektu-specifickeho-vyzkumu-2020-pdf-p187039


VUT – vnitřní soutěže

2. Specifický výzkum – Junior - opět statistika

navrhovatelé spolunavrhovatelé úspěšnost 
celkempodaných podpořených podaných podpořených

2018 11 3 5 2 31,25 %

2019 12 2 6 0 11,11 %

2020 6 2 4 2 40,00 %

podpořených min počet bodů celková částka

2018 13 14,53 asi 2 600 000,-

2019 14 18,55 2 600 745,-

2020 13 18,50 2 572 036,-

FSI

VUT



VUT – vnitřní soutěže

2. Specifický výzkum – Junior během realizace

DOKUMENTY, co budete k realizaci potřebovat: 
▪ žádost na založení SPP prvku
▪ finanční rozpis pro ekonomy
▪ žádost na vyplacení mimořádného stipendia
▪ Žádost o převedení části financí na spolunavrhovatelskou fakultu

ZMĚNY během projektu: 
▪ Finance lze přesouvat do 30% z celkové částky bez žádosti, pokud jde o služby, materiál či cestovné
▪ Změny v řešitelském týmu, ve mzdových a stipendijních nákladech a změny financí nad 30% - nutná žádost na 

rektorát

VYKAZOVÁNÍ VÝSLEDKŮ: 
▪ založení výsledku v Apollu, navázání na projekt; zmínky v závěrečné zprávě

Závěrečná zpráva: vyplnění v Apollu



TA ČR



TA ČR – ZETA

PODMÍNKY, ZÁKLADNÍ INFO
Uchazeči: student (dokonce i středoškolský) či mladý výzkumný pracovník do 35 let, nutný mentor 

(odpadla min. věková hranice)
Hlavním uchazečem může ale být jak firma tak výzkumná organizace

Cíl: Zapojení mladých výzkumníků do aplikovaného výzkumu a vývoje; genderové vyrovnání 
výzkumných týmů

Podmínky: nutné mít aplikačního garanta – někoho, kdo bude chtít výsledky projektu použít
interní x externí garant

Délka projektu: 1-2 roky

Finance: • max 10 mil Kč/projekt 
• míra podpory pro VO až 100%, pro podnik omezení míry podpory; celkem 85%
• Režie - pro všechny TAČR projekty FSI používá nyní metodu flat rate, tj. fixní procento po 

celou dobu řešení; poslední soutěž umožňovala až 30% z osobních a ostatních přímých 
nákladů, FSI měla vlastní limit 26,31%

• položky: osobní náklady, náklady na subdodávky (20%), ostatní přímé náklady, režie



TA ČR – ZETA

PODMÍNKY, ZÁKLADNÍ INFO

Vyhlášení: podzim; vyvěšením dokumentů na stránkách TAČR (v Novinkách, v Programech a 
soutěžích)
https://www.tacr.cz/ či https://www.tacr.cz/program/program-zeta/

Soutěžní lhůta: 40 dní

Podání žádosti: elektronicky v systému ISTA + některé dokumenty datovou schránkou

Počet stran návrhu 
projektu:

Vyplňují se kolonky v systému ISTA, každá kolonka má limit znaků

Povolené výsledky: Fprum, Fuzit, Gprot, Gfunk, Hkonc, Hneleg, Nlec, Nmap, Npam, NmetS,  NmetC, 
NmetA, R, Vsouhrn, Ztech, Zpolop, O; definice ZDE

administrátor: Mgr. Ivana Lipenská a RNDr. Pavel Grégr
lipenska@fme.vutbr.cz, kl 2261;  gregr@fme.vutbr.cz, kl.

https://www.tacr.cz/
https://www.tacr.cz/program/program-zeta/
https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=799796
mailto:lipenska@fme.vutbr.cz
mailto:gregr@fme.vutbr.cz


TA ČR – ZETA

DALŠÍ PODMÍNKY a na co si dát pozor
• Aplikační garant – pokud je spolunavrhovatelem, musí se podílet na projektu; pokud není 

spolunavrhovatelem, je nutné s žádostí poslat i podepsaný Letter of intent

• Pokud je dalším uchazečem firma (je jedno, zda hlavním nebo dalším), je nutné, aby měla 
zveřejněnou účetní uzávěrku a nesmí být podnikem v obtížích

• Kromě řešitele a mentora je nutné mít ještě alespoň dva další studenty/mladé výzkumníky v 
týmu

• Vymezení se oproti podobným projektům

• Již musíme vypsat výši úvazků pro odborné pracovníky

• Nelze pořizovat investice, ale lze použít odpisy

• Subdodávky do výše 20 % z celkových nákladů   (služby výzkumné povahy)



TA ČR – ZETA

DOKUMENTACE K SOUTĚŽI

• Zadávací dokumentace
• Všeobecné podmínky (určitá verze)
• Čestné prohlášení
• Formulář pro druh výsledku NmetS

https://www.tacr.cz/program/program-zeta/
https://www.tacr.cz/soutez/program-zeta/ctvrta-verejna-soutez-zeta/

• Smlouva o poskytnutí podpory
• Příručky pro oponenty, zpravodaje
• Program ZÉTA
• Pravidla pro publicitu
• Struktura cílů NPOV
• Příručka pro vyhodnocení genderové 

dimenze
• Aplikační garant

https://www.tacr.cz/program/program-zeta/
https://www.tacr.cz/soutez/program-zeta/ctvrta-verejna-soutez-zeta/


TA ČR – ZETA

Co dělat, když chci návrh podat 

↘ Pro přehled si přečtu výtah ze zadávací dokumentace od OPP

↘ Pokud se rozhodnu, že chci projekt podat, kontaktuji s touto informací OPP

↘ Pozorně si přečtu Zadávací dokumentaci

↘ Začnu vyřizovat dokumenty, které je třeba na TAČR zaslat datovou schránkou a případně zajistím 
další náležitosti a požadavky (Čestné prohlášení, Letter of intent, účetní uzávěrka firmy…)

↘ Začnu pracovat na návrhu projektu (tj. založím projekt v systému ISTA a začnu vyplňovat jednotlivé 
záložky a kolonky)

↘ Sleduji vnitřní termíny FSI, do kdy musím poslat na OPP informace o projektu, aby mohli založit 
projekt v Apollu a poslat do schválení (schvaluje asi 6 lidí až po rektora, nutný předstih!!

↘ V ISTA odešlu návrh projektu, vygeneruje se „Potvrzení o odeslání“

↘ Hlavní uchazeč odešle Potvrzení o odeslání datovou schránkou na TAČR



TA ČR – ZETA

POSTUP - extra poznámky – OPP je tu pro vás

- Kdykoli si nejste s něčím jistí, volejte na OPP

- OPP za Vás posílá dokumenty datovou schránkou

- Návrh projektu lze vždy nasdílet s OPP pomocí emailové adresy

- OPP má se systémem ISTA už nějaké zkušenosti a může poradit i s tímto

- Veškeré dokumenty jako smlouvy, letter of intent apod. jsou u OPP k dispozici

- OPP v návrhu projektu kontroluje i režie a úvazky

- Vždy i během realizace se řiďte Vaší Zadávací dokumentací, Vašimi všeobecnými 
podmínkami a Vaší smlouvou – aneb to, že to mají jiné soutěže nějak, 
neznamená, že Vy to máte také tak



TA ČR – ZETA

ISTA



TA ČR – ZETA

ISTA



TA ČR – ZETA

ISTA



TA ČR – ZETA

ISTA



TA ČR – ZETA

ISTA



TA ČR – ZETA

ISTA



TA ČR – ZETA

STATISTIKY - úspěšnost

FSI podaných postoupilo dál podpořeno úspěšnost

ZETA 1 13 12 8 61,5%

ZETA 2 6 6 4 66,7%

ZETA 4 19 19 vyhl.30.4.2020

CELKEM podaných postoupilo dál podpořeno úspěšnost

ZETA 1 249 235 120 48,2 %

ZETA 2 237 232 121 51,1 %

ZETA 4 386 357 vyhl.30.4.2020



TA ČR – ZETA

Změny podmínek v letech

2018 2019 2020

alokace 119 mil Kč 200 mil Kč 315 mil Kč

projekt 5 mil Kč 10 mil Kč 10 mil Kč

intenzita 85% 85% 85%

podmínky mentor nad 35 let mentor nad 35 let věk mentora neomezen

nezpůsobilé nákl. investice
stipendia
subdodávky

investice
stipendia

investice

režie flat rate
až 30 % z přímých*

flat rate nebo full cost
až 30 % z přímých

flat rate nebo full cost
až 30 % z přímých

*Přímé náklady = osobní náklady a ostatní přímé; 30 % možných pouze při bonifikaci za personální politiku, bez toho 
max 20 %



TA ČR – ZETA

NA CO SI DÁT POZOR

• Nelze používat vnitrofaktury – tedy fakturovat něco např. jiné fakultě z VUT (dříve to bylo uznatelné)

• Hospodárnost – pozor např. cestu autem! (dříve to bylo uznatelné, nyní už jen výjimečně)

• Nezpůsobilé/neuznatelné náklady jsou ty, které nejsou zmíněné jako způsobilé!! (ZD či Vš.P.)

ZMĚNY

• Přesuny financí mezi základními položkami* mezi roky – vysoké školy podle zákona automaticky jen do 
5% z dotace (ale..)

• Bez žádosti je možné přesun mezi položkami, pokud položka, kam se finance přesouvají bude navýšena 
maximálně o 20%

• Žádosti se podávají minimálně 60 před koncem roku (tj do 30. října), nyní přes systém ISTA (dříve přes 
datovou schránku)

Během realizace

*Základní položky: osobní náklady, investice, náklady na subdodávky, ostatní přímé náklady, režie/nepřímé náklady



TA ČR – ZETA

Během realizace – typy změn dle aktuální Směrnice TAČR 07

https://drive.goo
gle.com/drive/fol
ders/0B622yqZqt
yZTQmRqOFZUek
90UVE

https://drive.google.com/drive/folders/0B622yqZqtyZTQmRqOFZUek90UVE


TA ČR – Technologická agentura ČR

• Před začátkem projektu - nutné mít uzavřenou Smlouvu o spolupráci mezi 
partnery

• Dílčí/průběžné zprávy – vždy do 30. ledna, vypsání financí, doložení z účetnictví

• Závěrečná zpráva – není shrnutím všech předchozích zpráv, je to pouze zpráva za 
poslední rok (či období); vždy do 30 dní po ukončení projektu

• Zprávy se vyplňují v ISTA

Během realizace



GA ČR – Grantová agentura ČR

PODMÍNKY, ZÁKLADNÍ INFO

Uchazeči: max 8 let od PhD titulu, významná mezinárodní zkušenost, prestižní publikace
(dříve místo mezinárodní zkušenosti nutnost stáže v zahraničí alespoň 180 dní)

Cíl: Podpora vynikajících mladých výzkumníků ve vybudování nezávislé výzkumné skupiny s 
moderním vybavením; podpora excelentního základního výzkumu

Podmínky: Celý návrh v angličtině (pokud není konkrétně řečeno jinak), pouze jeden uchazeč, 
žádní spoluuchazeči; spec.požadavky na formát, velikost souboru, typ písma apod. –
životopis a zdůvodnění návrhu

Délka projektu: 5 let (v minulých soutěžích 2-3 roky)

Finance: • Míra podpory pro VO 100%; max 25 mil. Kč (dříve neomezeno)
• Režie – GAČR povoluje pouze flat rate, tj. fixní procento po celou dobu řešení; nyní je 

to 20% z přímých neinvestičních nákladů (v minulé soutěži to bylo 25%)
• Investiční náklady vč. odpisů – jsou povoleny, poměrově k využití



GA ČR – Grantová agentura ČR

• Příklady současných soutěží, harmonogram

Vyhlášení: únor; vyvěšením dokumentů na stránkách GA ČR (první strana)
https://gacr.cz/

Soutěžní lhůta: 43 dní

Podání žádosti: elektronicky v systému GRIS + některé dokumenty datovou schránkou

Počet stran návrhu 
projektu:

Vyplňují se kolonky v systému GRIS, každá kolonka má limit znaků + sekce 
Zdůvodnění návrhu projektu má limit 15 stran

Povolené výsledky: různé druhy publikací (J – odborný článek, B – odborná kniha, C – kapitola v 
odborné knize, D – stať ve sborníku); definice viz Zadávací dokumentace

Administrátor: Mgr. Ivana Lipenská
lipenska@fme.vutbr.cz, kl 2261

https://gacr.cz/
mailto:lipenska@fme.vutbr.cz


GA ČR – Grantová agentura ČR

DALŠÍ PODMÍNKY a na co například si dát pozor

• Vymezení se oproti podobným projektům

• Musíme vypsat výši úvazků pro odborné pracovníky

• Nesmí být nulový úvazek!! (před několika lety byl ještě možný)

• U všech GAČR projektů, které máte, nesmíte mít dohromady více jak 1,0 
úvazek

• Pro navrhovatele a další odborné pracovníky min 0,5 úvazek

• Náklady na dohody max do výše 7 % z částky osobních nákladů



GA ČR – Grantová agentura ČR

DOKUMENTACE K SOUTĚŽI

• Zadávací dokumentace

… a to je „všechno“ – 80 stran vč. všech příloh, definic, 
vzoru smlouvy, postup při psaní zpráv apod.

https://gacr.cz/zadavaci-dokumentace/

https://gacr.cz/zadavaci-dokumentace/


GA ČR – Grantová agentura ČR

Co dělat, když chci návrh podat 

↘ Pro přehled si přečtu výtah ze zadávací dokumentace od OPP

↘ Pokud se rozhodnu, že chci projekt podat, kontaktuji s touto informací OPP

↘ Pozorně si přečtu Zadávací dokumentaci

↘ Začnu vyřizovat dokumenty, které je třeba na GAČR zaslat datovou schránkou a případně 
zajistím další náležitosti a požadavky (Čestné prohlášení, Plná moc …)

↘ Začnu pracovat na návrhu projektu (tj. založím projekt v systému GRIS a začnu vyplňovat 
jednotlivé záložky a kolonky / nebo použiji nejdříve Excel od OPP)

↘ Sleduji vnitřní termíny FSI, do kdy musím poslat na OPP informace o projektu, aby mohli založit 
projekt v Apollu a poslat do schválení (schvalují asi 4 lidé pouze po děkana, nutný předstih!!

↘ V GRIS odešlu návrh projektu, vygeneruje se konečná verze návrhu s vodotiskem

↘ Hlavní uchazeč odešle tento návrh datovou schránkou na GAČR



GA ČR – Grantová agentura ČR

POSTUP - extra poznámky – OPP je tu pro vás

- Kdykoli si nejste s něčím jistí, volejte na OPP

- OPP za Vás posílá dokumenty datovou schránkou

- Návrh projektu lze vždy nasdílet s OPP pomocí přihlašovacího jména

- OPP má se systémem GRIS už nějaké zkušenosti a může poradit i s tímto, máme 
dokonce excel podle GRIS i s poznámkami

- OPP v návrhu projektu kontroluje i režie, úvazky příp. další věci

- Vždy i během realizace se řiďte Vaší Zadávací dokumentací a Vaší smlouvou –
aneb to, že to mají jiné soutěže nějak, neznamená, že Vy to máte také tak



GA ČR – Grantová agentura ČR



GA ČR – Grantová agentura ČR



GA ČR – Grantová agentura ČR

STATISTIKY

FSI podaných podpořeno

zač. 2015 0 0

zač. 2016 3 0

zač. 2017 1 1

zač. 2018 1 0

zač. 2019 1 0

zač. 2020 2 1

https://gacr.cz/wp-content/uploads/2019/04/GRAFY-NA-WEB-2019.pdf

https://gacr.cz/wp-content/uploads/2019/04/GRAFY-NA-WEB-2019.pdf


GA ČR – Grantová agentura ČR

STATISTIKY

https://gacr.cz/wp-content/uploads/2019/04/GRAFY-NA-WEB-2019.pdf

https://gacr.cz/wp-content/uploads/2019/04/GRAFY-NA-WEB-2019.pdf


GA ČR – Grantová agentura ČR

Během realizace

NA CO SI DÁT POZOR

• Na rozdíl od jiných poskytovatelů, jako např. TAČR, patří odpisy do položky Investiční náklady

• Překvapivě způsobilé jsou např. náklady na odbornou literaturu, pohoštění, bankovní poplatky..

• Nezpůsobilý je např. jakýkoli zisk

ZMĚNY

• Bez žádosti lze : přesuny mezi položkami lze do 40 tis. Kč, jakékoli přesuny v rámci jedné položky, 
navýšení rozpočtu o 10%

• Není žádný formulář na žádost

• Posílá se datovou schránkou

*Základní položky : osobní náklady, investiční náklady (včetně odpisů), věcné náklady/ostatní provozní náklady



Srovnání - FV, Spec.v, TAČR ZETA a GAČR Junior

Fond vědy Specifický výzkum ZETA Junior Star

alokace na projekt 80 000 Kč 200 000 Kč 10 mil Kč 25 mil Kč

délka projektu 1 rok 1 rok 1 – 2 roky 5 let

intenzita podpory 
na projekt

100% 100% 85% 100%

zaměření/cíl inovace výuky, PhD 
studenti

podpora studentské 
vědy, PhD studenti

aplikovaný výzkum, 
gender, mladí 
výzkumníci (střední 
škola až postdoc)

základní výzkum, 
excelentní výzkum, 
mladí výzkumníci s 
PhD

el. systém email ☺ Apollo ISTA GRIS

podávání žádostí el. žádost emailem vyplnění v Apollu vyplnění v ISTA* vyplnění v GRIS*

* Třeba dodat ještě další dokumenty datovou schránkou



Děkuji za online pozornost ☺


