Interní grantová soutěž Fakulty zdravotnických věd Univerzity
Palackého v Olomouci
Pilotní projekt pro rok 2022
Podmínky
Hlavním cílem Interní grantové soutěže Fakulty zdravotnických věd Univerzity
Palackého v Olomouci (dále jen IGS FZV) je kontinuálně podporovat zvyšování kvality
vědecké a výzkumné činnosti na Fakultě zdravotnických věd (FZV) a umožnit
pracovníkům FZV rozvíjet jejich výzkumný potenciál.
Pro rok 2022 je stanoveným cílem IGS FZV podpora excelentního výzkumu
a publikační činnosti pracovníků FZV v modulu 2 „Metodiky 17+“ a rozšíření
spolupráce mezi jednotlivými pracovišti FZV.
Finanční prostředky IGS FZV pro rok 2022
Pro rok 2022 je výše finančních prostředků alokovaných na IGS FZV stanovena dle
Metodiky dělení finančních prostředků na FZV UP na 10 % příspěvku na dlouhodobý
koncepční rozvoj výzkumné organizace, který byl FZV přidělen.
Základní podmínky grantové soutěže
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Předložení přihlášky, kde je plánovaným výsledkem nejméně jeden odborný
článek evidovaný v databázi Web of Science (WoS) v 1. decilu nebo v 1. až 3.
kvartilu dle Article Influence Score (AIS) jednotlivých časopisů za příslušný rok
(nebudou uznány časopisy, kterým je přiděleno AIS na základě Emerging
Sources Citation Index (ESCI).
Všechny výstupy musí mít výhradní afiliaci k FZV UP a výhradní dedikaci IGS
FZV 2022.
Navrhovatelem (hlavním řešitelem) grantového projektu může být pouze
akademický nebo vědecký pracovník, který je zaměstnancem UP s úvazkem
na FZV ve výši alespoň 0,5.
Žádost o grant musí být schválena vedoucím pracoviště navrhovatele.
Odpovědnost za splnění závazků nese hlavní řešitel a jeho pracoviště.
V případě nesplnění základní podmínky č. 1 bude 50 % finančních prostředků
přiděleného grantu vráceno do rozpočtu FZV na úkor rozpočtu pracoviště
navrhovatele.
Délka trvání IGS FZV 2022 (pilotní projekt) je od 17. 6. 2022 do 31. 5. 2023
s tím, že plánované finanční prostředky je potřeba vyčerpat do 30. 11. 2022.
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Zahájení soutěže o IGS FZV
1.
2.
3.
4.

Výzvu k předkládání přihlášek IGS FZV vyhlašuje děkan FZV na webových
stránkách fakulty a prostředky interní komunikace na fakultě - pro rok 2022 je
stanoven termín 9. 5. 2022.
Přihlášky IGS FZV jsou navrhovatelem předkládány v listinné i elektronické
podobě k rukám proděkanky pro vědu a výzkum a doktorské studium
prostřednictvím referátu pro vědu a výzkum (vera.pospisilikova@upol.cz).
Ukončení lhůty pro podávání přihlášek je v pátek 3. 6. 2022 do 12 hodin.
Předpokládané vyhlášení seznamu projektů určených k financování je
stanoveno na 17. 6. 2022.

Základní náležitosti přihlášky IGS FZV
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Název projektu
Údaje o navrhovateli (hlavním řešiteli) a dalších členech řešitelského týmu
Anotace projektu
Rozpočet projektu a zdůvodnění finančních požadavků
Podpis vedoucího pracoviště řešitele, kterým vedoucí pracoviště vyjadřuje
souhlas s podaným projektem.
Jako příloha č. 1 přihlášky je samotný popis projektu zahrnující stručné
teoretické východisko, zdůvodnění aktuálnosti projektu, cíle, metodiku,
harmonogram jednotlivých aktivit a plánované výsledky projektu včetně
povinného výstupu dle základní podmínky IGS FZV č. 1 (v rozsahu max.
5 stran).
Jako příloha č. 2 přihlášky je stručný životopis navrhovatele včetně přehledu
publikací za posledních 5 let (v rozsahu max. 2 strany).

Formulář projektové přihlášky je k dispozici jako příloha tohoto vyhlášení.
Respektujte, prosím, nastavený typ písma (Arial), jeho velikost (11) a řádkování (1,0).
Rozpočet projektu je potřeba před odevzdáním konzultovat s referentkou pro vědu
a výzkum (vera.pospisilikova@upol.cz).
Postup hodnocení přihlášek IGS FZV
1.

2.
3.
4.

Přihlášky splňující formální kritéria (základní náležitosti přihlášky) budou
posouzeny Vědecko-výzkumnou komisí FZV. Základní kritéria pro hodnocení
projektu jsou:
a.
význam, aktuálnost a originalita výzkumného tématu,
b.
složení řešitelského týmu vzhledem k reálnosti splnění základní podmínky
č. 1,
c.
přiměřenost a účelnost použití požadovaných finančních prostředků.
Vědecko-výzkumná komise FZV může na základě výše rozpočtových
prostředků určených na podporu IGS FZV pro rok 2022 snížit požadovanou
částku na jednotlivé granty.
Vědecko-výzkumná komise FZV sestaví pořadí přihlášek IGS FZV
s navrženými finančními částkami, které doporučí děkanovi k financování.
Seznam financovaných projektů IGS FZV a výše jejich podpory bude
zveřejněna na webových stránkách fakulty.
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Zásady hospodaření s přidělenými finančními prostředky
1.

2.
3.
4.

Náklady IGS FZV zahrnují:
a.
materiální náklady (nákup literatury, drobné kancelářské potřeby apod.),
b.
cestovné,
c.
služby (překlady, statistické zpracování dat, publikační poplatky apod.),
d.
stipendia pro studenty,
e.
mzdové náklady (odměny nebo dohody o provedení práce / dohody
o pracovní činnosti) a zákonné odvody (sociální a zdravotní pojištění +
sociální fond – 35,8 % z odměn),
f.
režie projektu (5 % z celkových nákladů projektu).
Z projektu nelze hradit investice, běžné vybavení kanceláří a účast na
konferencích.
Minimální výše jednoho grantu je 100 000 Kč.
Finanční prostředky je potřeba vyčerpat do 30. 11. 2022.

Hodnocení řešení IGS FZV 2022
1.
2.

3.

4.

Hlavní řešitel předloží závěrečnou zprávu o řešení a výsledcích financovaného
projektu
nejpozději
do
31.
5.
2023,
a
to
elektronicky
(vera.pospisilikova@upol.cz).
Plánované publikační výstupy musí být realizovány do konce grantového
období (31. 5. 2023), v odůvodněných případech lze u publikačních výstupů
doložit potvrzení redakce o přijetí výstupů k publikování. Odpovědnost za
splnění závazku nese řešitel a jeho pracoviště.
Hlavní řešitel odpovídá za uvedení:
a.
odkazu na řešení projektu IGS FZV (uvedení jeho názvu a registračního
čísla ve výstupech grantu),
b.
výhradní afiliace k FZV UP,
c.
údajů o dosažených výsledcích do Rejstříku informací o výsledcích (RIV)
prostřednictvím vnitřního evidenčního systému UP (OBD).
Vědecko-výzkumná komise FZV hodnotí splnění cílů IGS FZV stupni:
a.
splnil s vynikajícím výsledkem (publikační výstup v 1. kvartilu),
b.
splnil,
c.
splnil s výhradou,
d.
nesplnil.

V Olomouci, 9. 5. 2022

Mgr. Jiří Vévoda, Ph.D.
děkan FZV UP
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