Jednací řád Interní grantové agentury
Zahradnické fakulty MENDELU

1. Jednací řád Interní grantové agentury Zahradnické fakulty MENDELU Brno (dále jen
„IGA ZF MENDELU") upravuje metodické a organizační postupy spojené s grantovou
soutěží na ZF MENDELU v Brně.
2. Jednací řád je v souladu s Rámcovými pravidly Interní grantové soutěže a
výběrového řízení Interní grantové agentury ZF MENDELU v Brně (dále jen
„pravidla“), se Statutem Interní grantové agentury ZF MENDELU v Brně (dále jen
„statut“) a s vyhlášením grantové soutěže IGA ZF MENDELU v Brně pro daný
kalendářní rok (dále jen „vyhlášení“).

Zasedání Rady IGA ZF MENDELU Brno
1. Řádná i mimořádná zasedání Rady IGA ZF MENDELU Brno (dále jen „Rada IGA“)
svolává předseda Rady IGA prostřednictvím Kanceláře IGA minimálně 5 dnů před
plánovaným termínem zasedání. Materiály k jednání obdrží členové Rady IGA
mailovou poštou.
2. Rada IGA je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů Rady
IGA.
3. Rozhodnutí Rady IGA jsou schvalována nadpoloviční většinou usnášeníschopné
Rady IGA. Pokud se rozhodnutí Rady IGA týká projektu, v němž je člen Rady IGA
garantem nebo spoluřešitelem, zdrží se tento člen Rady IGA hlasování.
4. Při hlasování "per
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5. Z každého jednání Rady IGA je vypracován zápis.

Žádosti o změny v průběhu řešení grantového projektu
1. Žádosti o změny v průběhu řešení grantového projektu jsou podávány do Kanceláře
IGA. Žádost o změnu lze podat nejpozději 30 dnů před ukončením řešení projektu.
V případě doktorských projektů musí žádost obsahovat vyjádření garanta.
2. Kancelář IGA zajistí administrativní průběh žádosti a informuje žadatele o výsledku
žádosti nejpozději do 30 dní od podání žádosti.
3. Žádosti o změnu v průběhu řešení grantového projektu jsou řešeny Radou IGA per
rollam, pokud kterýkoli z členů Rady IGA nepodá námitku. V případě námitky je nutno
svolat mimořádné zasedání Rady IGA do 14 dnů od podání námitky.

4. Žádost o změnu v průběhu řešení o upravení skladby přidělených prostředků není
nutné podávat při změnách v položkách Provozní náklady, Náklady na služby a
Cestovné do výše 10% přiděleného grantu.
5. V případě změny garanta v průběhu řešení doktorského grantového projektu je
uzavřen s řešitelem a garantem dodatek smlouvy.

V Lednici 19. 6. 2013

doc. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.
předseda Rady IGA

