Zadávací dokumentace pro soutěž FTZ pro rok 2017 v rámci
IP – PO 1: Podpora pedagogické práce akademických
pracovníků a profilace a inovace studijních programů na
úrovni předmětů/kurzů
Pravidla vnitřní soutěže FTZ v rámci IP
Do soutěže budou přijímány návrhy projektů, které jsou v souladu s prioritní osou 1 IP.
Minimální kvalifikační požadavky pro účast v soutěži jsou:
1. dosažení VŠ vzdělání s minimálním titulem Ing., Mgr., MSc. – doložené kopií diplomu.
2. Úspěšné dokončení doktorského studia a dosažení titulu Ph.D. do 31. 12. 2016.
(předložení diplomu či potvrzení ze studijního odd. fakulty do data zahájení realizace
projektu)
3. zpracování žádosti o dílčí projekt pro uvedený tematický okruh IP
4. předložení strukturovaného životopisu

Termín a forma odevzdání projektových žádostí
Projektové žádosti jsou podávány v elektronické podobě zasláním na email:
blazkoval@ftz.czu.cz a v tištěné podobě. Jeden výtisk žádosti včetně příloh doplněný
vlastnoručním podpisem uchazeče se odevzdává na sekretariát FTZ, pavilon T, místnost T
110.
Termíny pro odevzdání:
Odevzdání elektronické žádosti: 30. 11. 2016
Odevzdání výtisku žádosti s podpisy: 30. 11. 2016 do 12:00
Žádosti odevzdané po stanovených termínech či nesplňující předepsané náležitosti
nebudou do vnitřní soutěže zařazeny.

Příprava a podávání grantové žádosti
Uchazeč je povinen beze zbytku naplnit kvalifikační požadavky k podání projektové žádosti,
řídit se zadávací dokumentací a respektovat finanční rámec Kč 225 000,-- na kalendářní rok
2017. „Osobní náklady“ (mzdové prostředky + zákonné odvody pojistného) musí tvořit 90% a
více z celkového rozpočtu projektu.
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Nedílnou součástí žádosti je uvedení očekávaných výstupů z projektu a jejich vědeckopedagogické přínosy pro rozvoj fakulty v oblasti inovací studijních programů na úrovni
předmětů/kurzů.

Hodnocení grantových žádostí
Grantovou žádost posuzuje a hodnotí komise FTZ, jejíž složení navrhuje děkan FTZ. Žádosti
jsou hodnoceny zejména na základě komplexu následujících kritérií:
• Formální stránka žádosti
0 – 10 bodů
• Aktuálnost projektu a reálnost dosažení plánovaných výstupů
0 – 25 bodů
• Způsobilost uchazeče k řešení projektu - dosavadní vědecko-pedagogická činnost
0 – 25 bodů
Maximální počet bodů 60.
V soutěži bude vybrán projekt hodnocený nejvyšším počtem bodů. Pokud se na stejné pozici
vyskytnou dva a více projektů, bude dále přihlíženo k dosavadní vědecké práci uchazeče,
hodnoceno bodovým hodnocením RIV dle současně platné metodiky hodnocení vědy
a výzkumu v ČR.
V Praze dne 14. 10. 2016
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