Podmínky grantové soutěže
Interní grantové agentury AF MENDELU
pro rok 2017
Podmínky grantové soutěže IGA AF MENDELU pro rok 2017 vyhlašuje děkan AF MENDELU v souladu




se zákonem č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, v platném
znění,
s rozhodnutím rektora č. 19/2009, „Zásady studentské grantové soutěže na podporu projektů
specifického vysokoškolského výzkumu na MZLU v Brně“,
a s pravidly grantové soutěže a výběrového řízení Interní grantové agentury AF MENDELU,
článkem 7, odst. 2.

Cílem soutěže je podpora tvůrčí vědecké, vývojové a výzkumné činnosti Agronomické fakulty
MENDELU a zapojení studentů doktorských studijních programů do řešené vědecko-výzkumné
problematiky.
Soutěž je vyhlášena ve dvou kategoriích:
1. Individuální projekty (IP)
2. Týmové projekty (TP)
Grantová přihláška se podává v českém, slovenském nebo anglickém jazyce podle Pravidel grantové
soutěže a výběrového řízení IGA AF MENDELU na rok 2017 prostřednictvím elektronické aplikace
(http://obd.mendelu.cz). Formulář grantové přihlášky v elektronické aplikaci je specifický pro každou
kategorii vyhlášených projektů. Vše se odesílá elektronicky v období od 1. srpna 2016 nejpozději do:
27. října 2016 do 10:00 hod.
Přijaté grantové přihlášky budou v průběhu hodnotící lhůty, tj. od 31. října 2016 do 30. prosince 2016
u individuálních a od 31. října 2016 do 24. února 2017 u týmových projektů, posuzovány podle kritérií
uvedených v Pravidlech grantové soutěže a výběrového řízení IGA AF MENDELU.
Výsledky grantové soutěže, včetně seznamu financovaných projektů, budou zveřejněny na úřední
desce děkanátu AF MENDELU nejpozději do 24. února 2017.
Řešení financovaných projektů bude zahájeno 1. ledna 2017 (individuální projekty), resp.
1. března 2017 (týmové projekty). S řešiteli těchto projektů bude uzavřena Smlouva o poskytnutí finančních
prostředků k podpoře řešení grantového projektu IGA AF MENDELU.
Pravidla grantové soutěže a výběrového řízení IGA AF MENDELU pro rok 2017, včetně dalších
informací o vnitřním grantovém systému AF MENDELU, jsou k dispozici na webových stránkách IGA AF
MENDELU http://af.mendelu.cz/cz/projekty_grantove_prilezitosti/interni_grantova_agentura nebo na
http://obd.mendelu.cz. Na požádání je poskytuje také Kancelář Interní grantové agentury AF MENDELU na
níže uvedené adrese.
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