Vyhlášení Doktorské studentské grantové soutěže na Univerzitě
Palackého v Olomouci (dále také „DSGS“)

Rektor Univerzity Palackého v Olomouci vyhlašuje výzvu v rámci interní celouniverzitní
Doktorské studentské grantové soutěže (dále jen „Výzva DSGS“).
Cílem Doktorské studentské grantové soutěže je podpora jednoletých výzkumných grantů
realizovaných studenty doktorských studijních programů Univerzity Palackého v Olomouci
v prezenční i kombinované formě studia za účelem zvýšení úrovně znalostí a dovedností
nezbytných pro jejich budoucí profesní uplatnění ve sféře výzkumu a vývoje.
Doktorská studentská grantová soutěž je financována z prostředků Operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání v rámci projektu „Zkvalitnění schémat Doktorské studentské grantové soutěže
a jejich pilotní implementace“, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016713.
Návrhy studentských grantů jsou podávány do 3 vědních oblastí:
Vědní oblast

Finanční alokace na vědní oblast

Přírodní vědy

22 042 018 Kč

Lékařské a zdravotnické vědy

17 476 979 Kč

Společenské, humanitní vědy a umění

19 896 843 Kč

Celková finanční alokace

59 415 840 Kč

V případě nedočerpání finanční alokace v některé vědní oblasti je možný přesun těchto prostředků
do jiné vědní oblasti v rámci této Výzvy DSGS. Celková finanční alokace Výzvy DSGS nemůže
být navýšena.
Minimální částka na jeden studentský grant je 479 160 Kč.
Maximální částka na jeden studentský grant je 2 395 800 Kč.
Přesná výše studentského grantu se odvíjí od výše jednotkového nákladu odpovídající pracovní
kapacitě 0,1 úvazku/měsíc jednoho řešitele studentského grantu a činí 7 986 Kč/měsíc. Přičemž
minimální částka, která musí být použita na pokrytí osobních nákladů řešitele, odpovídající
pracovní kapacitě 0,1 úvazku/měsíc činí 4 667 Kč a maximální částka, která může být použita na
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pokrytí ostatních nákladů spojených s realizací studentských grantů, činí 3 319 Kč na jednotku
s pracovní kapacitou odpovídající 0,1 úvazku/měsíc jednoho řešitele.
V rámci DSGS mohou návrhy grantů předkládat pouze studenti akreditovaných doktorských
studijních programů Univerzity Palackého v Olomouci v prezenční nebo kombinované formě.
Základní podmínky DSGS, způsob předkládání grantů a hodnotící procesy DSGS se řídí Vnitřní
normou Univerzity Palackého v Olomouci č. R-B-21/08, dokumentem: Základní pravidla řešení
grantů a dokumentací Výzvy č. 02_19_073 Zvyšování kvality interních grantových schémat na VŠ
v rámci OP VVV.
Časový harmonogram DSGS:
Vyhlášení soutěže:
Soutěžní lhůta:
Hodnotící lhůta:
Doba realizace grantu:
Termín pro odevzdání Závěrečné zprávy:
Závěrečné hodnocení grantu:

15. 9. 2021
15. 9. 2021 – 27. 10. 2021 do 16:00 hodin
29. 10. 2021 – 02. 12. 2021
1. 1. 2022 – 31. 12. 2022
do 31. 1. 2023
do 28. 2. 2023

Návrhy studentských grantů se podávají pouze elektronickým způsobem, v anglickém jazyce, a to
prostřednictvím webové aplikace dostupné na: granty.upol.cz. Do aplikace se přihlašuje stejným ID
uživatele a heslem jako do Portálu UP.
Ke každému grantu je třeba přiložit povinné přílohy (povolené formáty příloh jsou .docx, .pdf, .doc):
- Harmonogram studentského grantu
- Podepsané CV (doložení zkušeností a zájmu řešitele/řešitelů a mentora/mentorů)
Seminář pro předkladatele grantů v rámci DSGS:
Pro zájemce o předkládání grantů v rámci DSGS bude realizován Seminář pro předkladatele grantů
v českém jazyce dne 22. 9. 2021 a dne 23. 9. 2021 v anglickém jazyce. Registrace na semináře je
nutná předem na webu projektu: https://www.psup.cz/igracek/.
Kontaktní osoby výzvy:
Ing. Veronika Knichalová
tel.: 585 631 425
email: veronika.knichalova@upol.cz
Mgr. Eva Novosádová
tel.: 585 631 401
email: eva.novosadova@upol.cz
Dokumenty k výzvě jsou ke stažení při přihlášení do webové aplikace soutěže a na webu projektu:
https://www.psup.cz/igracek/:
- Vnitřní norma Univerzity Palackého v Olomouci č. R-B-21/08
- Základní pravidla řešení grantů
- Formulář Zprávy o činnosti (Activity Report)
- Formulář Závěrečné zprávy o činnosti (Final Report)
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-

Uživatelský manuál pro práci ve webové aplikaci

V Olomouci, dne 15. 9. 2021
…………………………………
Rektor UP
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