Směrnice Masarykovy univerzity č. 8/2017

GRANTOVÁ AGENTURA MASARYKOVY UNIVERZITY
(ve znění účinném od 9. září 2020)
Podle § 10 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění
dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“), vydávám tuto směrnici:
Článek 1
Předmět úpravy
Tato směrnice upravuje pravidla Grantové agentury Masarykovy univerzity (dále jen
„GAMU“), která podporuje výzkumné aktivity a tvůrčí činnost Masarykovy univerzity (dále
jen „MU“), a to u:
a)

projektů v rámci Programu podpory studentského výzkumu,

b)

projektů v rámci Programu podpory výzkumu týkajících se výzkumné činnosti
zaměstnanců MU v rámci dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné
organizace,

dle § 3 odst. 3 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a
inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o
podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů.
Článek 2
Společná ustanovení
(1)

Podpora GAMU může být realizována formou výzkumného projektu nebo jinými
nástroji, které jsou specifikovány v Příloze 1.

(2)

Projekty GAMU jsou interními projekty MU ve smyslu směrnice MU – „Řízení
projektů“ a dalších relevantních právních předpisů a předpisů MU.

(3)

Projekty GAMU jsou financovány z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční
rozvoj výzkumné organizace (dále jen „DKRVO“).

(4)

Soutěže o podporu vyhlašuje rektor MU.

(5)

V případě nepředvídatelného vývoje financování univerzity má rektor MU právo
omezit či zastavit financování běžících projektů.

(6)

Pro jednotlivé soutěže může rektor vyhlásit konkrétní témata nebo preferovaná
zaměření a další upřesnění podmínek.

(7)

Pro účely soutěže stanoví rektor současně s vyhlášením soutěže orientační finanční
limity.

(8)

Způsob podání návrhů projektů a žádostí o podporu je specifikován v rámci
dokumentace každé zveřejněné výzvy.

(9)

Příslušným pracovištěm pro zabezpečení administrativy GAMU je Odbor výzkumu
rektorátu MU.
Článek 3
Program podpory studentského výzkumu

(1)

Projekty v rámci programu podpory studentského výzkumu jsou zaměřeny na
dosažení nadstandardních výsledků diplomových prací.

(2)

Podpora se uděluje v kategorii Vynikající diplomové práce.
1/2

(3)

Soutěž je dále specifikována v Příloze 1. Podrobná pravidla soutěže budou upravena
v každé výzvě.
Článek 4
Program podpory výzkumu

(1)

Program podpory výzkumu (dále jen „PPV“) je zaměřen na stimulaci a rozvoj
perspektivních a výkonných badatelů a vybraných výzkumných aktivit, zvýšení
výzkumného výkonu MU a posílení prestiže výzkumné práce.

(2)

Podpora se uděluje v následujících kategoriích:
a) Horizons – Podpora přípravy mezinárodních grantů,
b) Interdisciplinary - Mezioborové výzkumné projekty,
c) MASH – MUNI Award in Science and Humanities,
d) MASH JUNIOR – MUNI Award in Science and Humanities JUNIOR,
e) Career Restart – Podpora začlenění vědeckých pracovníků po přerušení kariéry
do výzkumných týmů na MU,
f)

(3)

MUNI Scientist – Cena za vynikající výsledky výzkumu.

Soutěžní kategorie jsou dále specifikovány v Příloze 1. Podrobná pravidla každé
soutěže budou upravena v každé výzvě.
Článek 5
Přechodná ustanovení

(1)

Pravidla stanovená touto směrnicí se poprvé uplatní pro projekty GAMU, jejichž
přihláška do soutěže byla podána po nabytí účinnosti této směrnice. Projekty
aktuálně v realizaci budou dokončeny postupem dle Směrnice MU č.8/2017 Grantová agentura Masarykovy univerzity účinné od 14. září 2018.

(2)

Tato směrnice se poprvé uplatní na projekty GAMU schválené po nabytí účinnosti
této směrnice.
Článek 6
Závěrečná ustanovení

(1)

Tato směrnice zrušuje směrnici MU č. 8/2017 - Grantová agentura Masarykovy
univerzity, ze dne 13. září 2018, účinnou od 14. září 2018, ke dni ukončení
realizace projektů, které byly schválené před nabytím účinnosti této směrnice.

(2)

Výkladem jednotlivých ustanovení této směrnice pověřuji prorektora příslušného dle
Organizačního řádu Masarykovy univerzity.

(3)

Tato směrnice náleží do oblasti metodického řízení „Projektová podpora (vyjma
strukturálních fondů a rozvojových projektů)“.

(4)

Kontrolu dodržování této směrnice vykonává prorektor příslušný dle Organizačního
řádu Masarykovy univerzity.

(5)

Tato směrnice nabývá platnosti dnem podpisu.

(6)

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 9. září 2020.

Přílohy:

č. 1 Pravidla Grantové agentury MU
Podepsáno elektronicky
Martin Bareš
rektor
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