V Brně dne 3. 8. 2017
č.j.: 14632/2017- 491

Rozhodnutí děkana č. 11/2017
Vyhlášení grantové soutěže Interní grantové agentury LDF
MENDELU pro rok 2018
Děkan LDF MENDELU na návrh Rady Interní grantové agentury LDF MENDELU vyhlašuje
v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků
a dalšími souvisejícími zákony, Pravidly pro poskytování účelové podpory na specifický
vysokoškolský výzkum podle zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Rozhodnutím rektora MZLU v Brně č. 19/2009
Rámcová pravidla organizace Interní grantové agentury fakult MZLU v Brně
Interní grantovou soutěž LDF MENDELU pro rok 2018
Cílem soutěže je podpora tvůrčí vědecké, vývojové a výzkumné a inovační činnosti fakulty a
zapojení studentů magisterských a doktorských akreditovaných studijních programů do tvůrčí
činnosti.
Přihlášky lze podávat v těchto programech:
I. Výzkumný projekt (výstupem je publikace v oblasti základního a aplikovaného
výzkumu, jednoletý projekt)
III. Výzkumný tým (výstupem jsou společné publikace interdisciplinárního charakteru,
jednoletý projekt)
IV. Podpora strategického výzkumu (výstupem jsou 3 společné publikace ve výzkumu,
vývoji a inovacích v dané oblasti preferováno je propojení výzkumu s partnerem
mimo LDF a vytváření společných týmů; maximálně tříletý projekt)
Grantové přihlášky pro program I Výzkumný projekt předkládají studenti doktorských
studijních programů akreditovaných na LDF MENDELU. Grantové přihlášky pro program III
Výzkumný tým předkládají studenti doktorských studijních programů akreditovaných na LDF
MENDELU a akademičtí pracovníci LDF MENDELU a přihlášky pro program IV Podpora
strategického výzkumu předkládají akademičtí pracovníci LDF MENDELU. Členy
řešitelských týmů mohou být studenti doktorských a magisterských studijních programů,
akademičtí, akademičtí vědecko-výzkumní a vědecko-výzkumní pracovníci LDF MENDELU.
Přihlášky jsou zpracovány podle zadávací dokumentace pro podávání návrhů grantových
projektů na rok 2018 dané směrnicí děkana 3/2015 Pravidla grantové soutěže a výběrového
řízení Interní grantové agentury LDF MENDELU (dále jen IGA)).

Grantové přihlášky musí být předány Kanceláři IGA v jednom řádně podepsaném písemném
vyhotovení a současně podány v elektronické formě v aplikaci OBD v průběhu soutěžní
lhůty,
tj. od 1. září 2017 nejpozději do 21. října 2017, 12.00 hod – program I, III a IV
(listinná i elektronická forma)
Aplikace OBD je dostupná na http://obd.mendelu.cz, přístupové heslo je totožné s heslem do
UIS (dále pak: IGA – IGA soutěže – nový projekt – zadat nový projekt do soutěže, po
vypracování projektu uložen jako podaný).
V průběhu hodnotící lhůty, tj. od 22. října 2017 do 31. ledna 2018 budou grantové přihlášky
hodnoceny podle kritérií uvedených v Pravidlech interní grantové soutěže a výběrového
řízení IGA LDF MENDELU. Rada IGA vypracuje pořadí studentských projektů, které bude
předloženo děkanovi fakulty do 31. ledna 2018.
Pořadí studentských projektů bude zveřejněno do 31. ledna 2018 na Úřední desce IGA LDF
MENDELU. Oponentské posudky budou přístupné po tomto datu.
S řešiteli schválených grantových projektů bude uzavřena Smlouva o poskytnutí finančních
prostředků k podpoře řešení grantového projektu LDF MENDELU. Řešení projektů, kterým
budou uděleny granty Interní grantové agentury LDF MENDELU, bude zahájeno dnem
podpisu smlouvy. Financování bude ukončeno do 30. listopadu 2018. Závěrečná či průběžná
zpráva řešení projektů bude předána Kanceláři IGA dle Metodického pokynu na rok 2018
zpravidla do 31. ledna 2019.
Pravidla grantové soutěže a výběrového řízení IGA LDF MENDELU, včetně dalších
informací o vnitřním grantovém systému univerzity, jsou k dispozici na webových stránkách
LDF MENDELU: www.ldf.mendelu.cz, a poskytuje je na vyžádání Kancelář Interní grantové
agentury LDF MENDELU na níže uvedené adrese.
Adresa:
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