MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ
DĚKANÁT LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ FAKULTY
ZEMĚDĚLSKÁ 3, 613 00 BRNO

V Brně dne 29.6.2007
Č.j.: 41/844/2007

Rozhodnutí děkana č. 1/2007
Vyhlášení grantové soutěže IGA LDF MZLU v Brně pro rok 2008
Děkan LDF MZLU v Brně
a Interní grantová agentura LDF MZLU v Brně
vyhlašují
v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje a Rozhodnutím rektora MZLU č.
9/2007 Rámcová pravidla organizace Interní grantové agentury fakult MZLU v Brně
Grantovou soutěž LDF MZLU v Brně pro rok 2008
Cílem soutěže je podpora tvůrčí vědecké, vývojové a výzkumné činnosti fakulty a zapojení studentů
akreditovaných studijních programů do tvůrčí činnosti.
Přihlášky do soutěže mohou podávat studenti doktorských studijních programů společně s akademickými
pracovníky LDF MZLU v Brně a studenty magisterských studijních programů, akreditovaných na LDF
MZLU v Brně v těchto programech:
Program I
Program II
Program III
Program IV

Výzkumný projekt (výstupem je publikace v oblasti základního a aplikovaného výzkumu)
Prezentace výsledků a spolupráce (výstupem je aktivní účast na konferenci v zahraničí)
Výzkumné týmy (výstupem jsou společné publikace interdisciplinárního charakteru)
Inovace technologií (výstupem je pořízení investičního majetku v návaznosti na výzkum a
vývoj LDF MZLU v Brně)

Grantové přihlášky pro program I a program II podávají studenti doktorských studijních programů, v programu
III jsou navrhovateli akademičtí pracovníci, spolunavrhovateli studenti doktorských studijních
programů, u programu IV jsou navrhovateli a spolunavrhovateli akademičtí pracovníci,
případně studenti doktorských studijních programů.
Přihlášky se zpracují podle zadávací dokumentace pro podávání návrhů grantových projektů na rok 2008
(Pravidla grantové soutěže a výběrového řízení Interní grantové agentury LDF MZLU v Brně), jejíž přílohou
jsou závazné formuláře grantové přihlášky.
Grantové přihlášky musí být předány Kanceláři Interní grantové agentury LDF MZLU ve trojím vyhotovení
v průběhu soutěžní lhůty, tj. od 30. června 2007 nejpozději do
30. října 2007, 12h00
V průběhu hodnotící lhůty, tj. od 30. října 2007 do 15. ledna 2008 budou grantové přihlášky hodnoceny podle
kritérií uvedených v Pravidlech grantové soutěže a výběrového řízení IGA MZLU.
Výsledky grantové soutěže budou veřejně vyhlášeny 20. ledna 2008 na úřední desce LDF MZLU v Brně a
v průběhu ledna 2008 písemně oznámeny každému uchazeči.
Řešení projektů, kterým budou uděleny granty Interní grantové agentury MZLU, bude zahájeno ode dnem
přidělení finančních prostředků, řešení projektů bude ukončeno do 15. prosince 2008. S řešiteli těchto
schválených grantových projektů bude uzavřena Smlouva o poskytnutí finančních prostředků k podpoře řešení
grantového projektu MZLU.

Pravidla grantové soutěže a výběrového řízení IGA MZLU a formuláře pro rok 2008, včetně dalších informací o
vnitřním grantovém systému univerzity, jsou k dispozici na stránkách Univerzitního informačního systému a na
webových stránkách LDF MZLU: www.mendelu.ldf.cz (věda a výzkum – interní grantová agentura) a poskytuje
je na vyžádání Kancelář Interní grantové agentury LDF MZLU na níže uvedené adrese.
Adresa:
Kancelář Interní grantové agentury LDF MZLU v Brně
Oddělení vědy a výzkumu LDF MZLU v Brně
Zemědělská 3, 613 00 Brno
tel.: 545 134008, e-mail: veda.ldf@mendelu.cz

Doc. Dr. Ing. Petr Horáček
Děkan LDF MZLU v Brně

