V Brně dne 23. 1. 2015
č.j.: 1156/2015-491

Statut Interní grantové agentury Lesnické a dřevařské fakulty
Mendelovy univerzity v Brně
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1. Interní grantová agentura (dále jen IGA) Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v
Brně (dále jen LDF MENDELU) je ustanovena v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o
podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, v souladu se
změnami některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního
vývoje a inovací), ve znění zákona č. 110/2009 Sb., zákon o vysokých školách, v souladu s
usnesením vlády ČR č. 16/2000, o Národní politice výzkumu a vývoje České republiky a č.
517/2002, o Národním programu orientovaného výzkumu a vývoje, v souladu s Pravidly pro
poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum podle zákona o podpoře
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací vydanými Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy České republiky, v souladu s rozhodnutím rektora MENDELU č. 19/2009
Zásady studentské grantové soutěže na podporu projektů specifického vysokoškolského
výzkumu na MZLU v Brně a v souladu s Dlouhodobým záměrem MENDELU a
Dlouhodobým záměrem LDF MENDELU a jejich aktualizacemi. IGA LDF MENDELU je
deklarována jako odborný orgán fakulty, který:
a) podporuje prioritní zapojení studentů magisterských a doktorských studijních
programů do tvůrčích aktivit,
b) se podílí na formování výzkumné politiky LDF MENDELU a jejích priorit, které sledují
vývojové trendy lesnických, krajinářských, dřevařských a nábytkářských oborů v
biologických, ekonomických, technických i uměleckých disciplínách ve výzkumu, vývoji
a inovacích,
c) podporuje tvůrčí umělecký, vědecký, vývojový, odborný a výzkumný profil a záměr
Mendelovy univerzity v Brně,
d) finančně podporuje rozvoj vědy a výzkumu a propagaci jejich výsledků,
e) podporuje zapojení LDF MENDELU do mezinárodního výzkumu.
2. Řídícím a výkonným orgánem IGA LDF MENDELU je Rada Interní grantové agentury LDF
MENDELU (dále jen Rada IGA).
3. Činnost Rady IGA a organizace studentské grantové soutěže se uskutečňují v souladu s
Pravidly studentské grantové soutěže a výběrového řízení IGA LDF MENDELU, Jednacím
řádem IGA LDF MENDELU a tímto statutem.
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Čl. 2
Finanční zabezpečení IGA LDF MENDELU a studentské grantové soutěže LDF MENDELU
1. Na podporu studentských grantových projektů vybraných výběrovým řízením IGA LDF
MENDELU jsou v souladu s Pravidly pro poskytování dotací veřejným vysokým školám
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (dále jen MŠMT ČR) podle
zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v souladu se Zásadami tvorby a správy
rozpočtu MENDELU, v souladu s Pravidly pro poskytování účelové podpory na specifický
vysokoškolský výzkum podle zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
vydanými MŠMT ČR a v souladu s rozhodnutím rektora MENDELU č. 19/2009 Zásady
studentské grantové soutěže na podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu
na MZLU v Brně poskytnuty finanční prostředky vyčleněné z rozpočtu LDF MENDELU, a to
dotace MŠMT ČR na specifický vysokoškolský výzkum.
2. Rozpočet IGA LDF MENDELU může být dále dotován sponzorskými dary, případně
příspěvkem z příjmů univerzity. Z rozpočtu IGA LDF MENDELU jsou hrazeny náklady
studentských projektů vybraných ve studentské grantové soutěži, náklady spojené s
organizací studentských vědeckých konferencí a náklady spojené s organizací studentské
grantové soutěže, a to včetně nákladů na hodnocení a kontrolu studentských projektů a
zhodnocení dosažených výsledků.
3. Návrh rozpočtu IGA LDF MENDELU sestavuje Rada IGA pro následující kalendářní
(soutěžní) rok. Návrh rozpočtu IGA předkládá k projednání děkan LDF MENDELU
Akademickému senátu LDF MENDELU formou rozpočtu nebo úpravou rozpočtu.

Čl. 3
Rada IGA LDF MENDELU
1. Radu IGA (předseda, místopředseda, členové, tajemník) jmenuje a odvolává děkan po
předchozím projednání Vědeckou radou LDF MENDELU. Rada IGA má jedenáct členů
z toho deset jsou akademičtí nebo akademičtí vědecko-výzkumní pracovníci LDF
MENDELU a jeden externí člen. Funkční období trvá pět let.
2. Složení Rady IGA
a) předseda Rady IGA je akademický pracovník LDF MENDELU,
b) tajemník je pověřený akademický pracovník LDF MENDELU,
c) místopředseda Rady IGA je externí člen Rady IGA,
d) členové Rady IGA jsou akademičtí nebo akademičtí vědecko-výzkumní pracovníci
LDF MENDELU.
3. Činnost Rady IGA
a) členové Rady IGA jsou zpravodaji jednotlivých oblastí tvůrčí činností,
b) jednání Rady IGA se řídí Jednacím řádem IGA LDF MENDELU,
c) navržení rozpočtových úprav předložených studentských grantových projektů.,
c) administrativní a organizační složkou grantové agentury je Kancelář IGA LDF
MENDELU, kterou vede pověřený pracovník LDF MENDELU.
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4. Rada IGA jako výkonný orgán IGA LDF MENDELU:
a) vyhlašuje a organizuje studentskou grantovou soutěž,
b) vyhodnocuje na základě doporučení oponentů a zpravodajů grantové přihlášky
studentských projektů a sestavuje jejich pořadí pro přidělení finanční podpory interním
grantem,
c) zpracovává hodnocení výsledků řešených studentských projektů,
d) sestavuje návrh rozpočtu IGA LDF MENDELU a zpracovává hodnotící zprávu o
čerpání rozpočtu
e) zpracovává a zveřejňuje výroční zprávu IGA LDF MENDELU v souladu s Pravidly pro
poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum podle zákona o
podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Čl. 4
Zadávací dokumentace studentské grantové soutěže IGA LDF MENDELU
1. Zadávací dokumentace studentské grantové soutěže IGA LDF MENDELU obsahuje:
a) pravidla studentské grantové soutěže a výběrového řízení IGA LDF MENDELU (dále
jen Pravidla),
b) vyhlášení studentské grantové soutěže IGA LDF MENDELU (dále jen Vyhlášení).
2. Pravidla a Vyhlášení připravuje Rada IGA v souladu se Statutem IGA LDF MENDELU.
Studentskou grantovou soutěž vyhlašuje předseda Rady IGA v souladu se Statutem IGA
LDF MENDELU.
3. Pravidla rozpracovávají postup při vyhlášení, předkládání, hodnocení a uzavření studentské
grantové soutěže. Pravidla obsahují:
a) strukturu programů, případně oblastí, vypisovaných v rámci výběrového řízeni IGA
LDF MENDELU,
b) členění struktury finanční podpory studentským grantem, její rozsah, limity a
uznatelné náklady,
c) způsob, formu a termíny předkládání návrhů studentských grantových projektů,
d) způsob, kritéria a formu hodnocení návrhů studentských grantových projektů,
e) způsob a formu ukončení řešení studentských grantových projektů a vyhodnocení
výsledků.
4. Vyhlášení obsahuje:
a) časový harmonogram studentské grantové soutěže (termín a místo podání přihlášek,
termín hodnotící lhůty, termín a způsob vyhlášení výsledků výběrového řízení),
b) vyhlášení otevřených programů, případně další specifikace,
c) forma předkládání přihlášek pro příslušný rok,
d) termín hodnotící lhůty,
e) forma hodnocení projektů.
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Čl. 5
Závěrečná ustanovení
1. Statut IGA LDF MENDELU je vnitřním předpisem LDF MENDELU.
2. Statut IGA LDF MENDELU nabývá platnosti dnem schválení Vědeckou radou LDF
MENDELU.

doc. Ing. Radomír Klvač, Ph.D.
děkan
Schváleno VR LDF MENDELU dne 19. 2. 2015
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