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Článek 1 

Úvodní ustanovení 

 

(1) Tento pokyn ředitele CPS doplňuje Směrnici rektora SR/20/2020 „Zásady studentské 

grantové soutěže Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně“ pro řešení projektů Interní grantové 

agentury (dále jen „IGA“) v rámci Centra polymerních systémů v roce 2021. 

 

Článek 2 

Požadavky na projektové přihlášky 

 

(1) Způsobilé náklady - osobní náklady nebo výdaje včetně stipendií: 

a) na jednoho studenta doktorského studijního programu studujícího v prvním až třetím roce 

studia v prezenční formě mohou být stipendia plánovány  maximálně  ve výši 120 tis. Kč. 

b) na jednoho studenta doktorského studijního programu studujícího ve čtvrtém roce studia 

v prezenční formě mohou být stipendia plánovány maximálně  ve výši 80 tis. Kč. 

c) na jednoho studenta magisterského studijního programu studujícího v prezenční formě 

mohou být stipendia plánovány  maximálně ve výši 10 tis. Kč. 

d) na studenty kombinované formy studia a na akademické pracovníky není možné plánovat 

osobní náklady. 

(2) Způsobilé provozní náklady mohou být plánovány maximálně ve výši 30 % z osobních 

 nákladů nebo výdajů včetně stipendií (dle odst. 1). 

 (3) Doplňkové (režijní náklady) nesmí překročit 20 % z celkových neinvestičních nákladů na 

 projekt. 

 

Článek 3 

Hodnotící kritéria pro posouzení přihlášek projektů IGA 

 

(1) Budou podporovány pouze jednoleté projekty. 
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(2) Připouští se logická návaznost na předchozí projekty. 

(3) Navrhovateli projektu IGA nemohou být studenti v posledním ročníku studia. 

(4) Hodnocení projektových přihlášek se provádí v souladu se směrnicí rektora SR/20/2020.  

(5) Na základě hodnocení projektových přihlášek může hodnotící komise upravit požadovanou 

 výše nákladů projektů. 

(6)  V rámci schvalovacího procesu v roce 2021 mohou být finanční rozpočty jednotlivých 

 projektů IGA upraveny tak, aby celkové požadované náklady všech projektů nepřesáhly 90 

 % rozpočtu Interní grantové agentury CPS roku 2020. V případě dostatečnosti finančních 

 prostředků pak budou jednotlivým projektům další prostředky přiděleny v průběhu jejich 

 řešení. 

 

Článek 4 

Povinnosti navrhovatele projektu IGA 

 

(1) Navrhovatel je povinen předložit plánovaný rozpočet a skladbu finančních prostředků 

 (požadavek na investiční prostředky odpovídající poměru využití pro projekt) projektů IGA, 

 a to elektronicky na  email: ekonom@uni.utb.cz nejpozději do 11. 11. 2020. 

(2) Navrhovatel je povinen dodržet skladbu nákladů v návrhu projektu. V případě nedodržení 

 skladby bude rozpočet upraven hodnotící komisí CPS. 

 

Článek 5 

Změny v průběhu řešení projektu 

 

(1) V případě, že objem finančních prostředků projektů IGA k financování nebude odpovídat 

 přidělenému rozpočtu IGA na CPS, budou finanční prostředky jednotlivým projektům 

 kráceny nebo přiděleny na základě výsledků posouzení Hodnotící komisí IGA CPS. 

(2) Studenti nově přijatí ke studiu v akademickém roce 2020/2021 se mohou stát členy 

 řešitelských týmů projektů IGA a hodnotící komise CPS může v případě dostatku 

 finančních prostředků navýšit osobní náklady pro přiznání stipendií novým členům týmů. 

(3) Na základě doporučení hodnotící komise CPS, schválení Komise IGA a rozhodnutím 

 rektora může být v průběhu řešení projektů v roce 2021 rozpočet IGA upraven. 
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