Rektor Univerzity Palackého v Olomouci vyhlašuje 1. ročník soutěže o udělení
Juniorského grantu UP v Olomouci
Cílem soutěže o udělení Juniorského grantu je podpořit excelentní výzkum mladých
akademických a vědeckých pracovníků do 37 let se zahraničními zkušenostmi
z postdoktorální stáže při zakládání nových vědeckých skupin a laboratoří a rozvinutí
nezávislého vědeckého programu. Soutěže o udělení grantu se může účastnit kdokoliv, kdo
naplní podmínky stanovené vnitřní normou, předkladatel nemusí být ke dni podání návrhu
projektu zaměstnancem UP. Platí, že předkladatel musí být zároveň hlavním řešitelem
projektu.
Hlavní řešitel projektu je akademickým, vědeckým nebo výzkumným pracovníkem, v době
podání návrhu projektu dovršil nejvýše 37 let věku, je nositelem titulu Ph.D., maximální doba
od udělení titulu Ph.D. je 8 let, vykazuje excelentní výsledky, podílí se na mezinárodní
spolupráci a absolvoval postdoktorskou stáž v minimální délce 3 měsíce. Dalšími členy
řešitelského týmu mohou být jiní akademičtí, vědečtí nebo výzkumní pracovníci UP, studenti
UP, techničtí a odborní pracovníci UP. Doba řešení projektu je 36 měsíců.
Návrh projektu je možné podat do tří vědních oblastí:
a) přírodní vědy, matematika a informatika,
b) lékařské vědy a biomedicína,
c) humanitní a společenské vědy.
Finanční limity projektu:

-

min. 1 mil. Kč
max. 4 mil. Kč

Soutěž se řídí pravidly stanovenými Vnitřní normou UP č. R-B-18/10
Každý předkladatel může předložit do soutěže pouze 1 projekt.
V rámci soutěže není možno žádat o investiční prostředky.
Časový harmonogram soutěže:
Vyhlášení soutěže
Soutěžní lhůta
Hodnotící lhůta
Vyhlášení výsledků
Počátek řešení projektů
Termín pro odevzdání průběžné zprávy
Termín pro odevzdání závěrečné zprávy

16. 3. 2018
16. 3. 2018 – 10. 5. 2018 (15:00)
11. 5. – 31. 10. 2018
1. 11. 2018
leden 2019
15. 1. 2020
do 31. dnů od ukončení projektu

Návrh projektu se podává pouze v elektronické podobě ve formátu PDF prostřednictvím
oddělení Vědy a výzkumu Rektorátu UP: vladimira.kalova@upol.cz .
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Návrhy projektů se podávají do 10. 5. 2018 do 15:00 hod.
Návrhy projektů se předkládají pouze v anglickém jazyce.
Každý návrh projektu musí obsahovat:
1) název projektu;
2) údaje o hlavním řešiteli v rozsahu:
- identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, adresa pracoviště včetně telefonu a emailu),
- strukturovaný životopis,
- maximálně pět nejvýznamnějších publikací,
- scientiometrické údaje z WOS/Scopus (počty publikací, citací, H-index),
- celkový soupis publikací, případně jiné výstupy jeho vědecké práce,
- údaje o absolvované postdoktorské zahraniční stáži;
3) údaje o dalších členech řešitelského týmu nebo popis hlavních neobsazených pozic v
případě, že konkrétní osoby nejsou v době podání návrhu projektu známy;
4) stručnou anotaci projektu (do 1000 znaků);
5) popis projektu, zdůvodnění a vymezení požadovaných finančních prostředků na
každý rok trvání grantu (rozsah do 5 stran včetně relevantních citací a obrázků);
6) cíle projektu;
7) rozbor navrhovaného postupu včetně časového harmonogramu k dosažení cílů
projektu včetně kompatibility s výzkumným zaměřením a infrastrukturou fakulty, kde má být
projekt realizován.

V Olomouci dne 16. 3. 2018

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D., v.r.
Rektor UP v Olomouci
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