Směrnice MU č. 6/2012

Grantová agentura MU (GA MU)
(ve znění účinném od 12. 9. 2012)
Podle § 10 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění
dalších zákonů (dále jen zákon o vysokých školách), vydávám tuto směrnici:

Část první
Obecná ustanovení
Článek 1
Předmět úpravy
(1)

Tato směrnice upravuje pravidla grantové agentury Masarykovy univerzity (dále jen
„MU“) podporující výzkumné aktivity a tvůrčí činnost na MU, a to pravidla podpory:
a) projektů vysokoškolského specifického výzkumu (dále jen „specifický výzkum“),
prováděného studenty při uskutečňování akreditovaných doktorských nebo
magisterských studijních programů, který je bezprostředně spojen s jejich
vzděláváním,
b) projektů programu rektora Masarykovy univerzity na podporu tvůrčí činnosti
studentů (příprava diplomových prací, tvorba studentských časopisů),
c) výzkumné činnosti zaměstnanců MU v rámci dlouhodobého koncepčního rozvoje
výzkumné organizace dle § 3 odst. 3 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění
pozdějších změn a doplňků. Tato podpora bude udělována v rámci Programu
podpory výzkumu.

(2)

Cílem podpory podle odst. 1 písm. a) je posílení samostatné tvůrčí činnosti studentů
v oblasti výzkumu a vývoje směřující k intenzivnímu zapojení studentů do
problematiky řešené zejména v rámci týmové výzkumné a vývojové činnosti na
fakultách. Cílem podpory podle odst. 1 písm. b) je dosažení vyšší efektivity práce
studentů a studentských seskupení při realizaci diplomových prací resp. při tvorbě a
vydávání studentských časopisů. Cílem podpory podle odst. 1 písm. c) je stimulace
a posílení výzkumných aktivit zaměstnanců MU efektivním využíváním
centralizované části institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj MU.

Článek 2
Společná ustanovení
(1)

Podpora grantové agentury Masarykovy univerzity může být realizována formou
výzkumného projektu nebo jinými nástroji, které jsou specifikovány v přílohách 1, 2
a 3.

(2)

Projekty grantové agentury MU jsou interními projekty MU ve smyslu směrnice
rektora č. 4/2009 Řízení a správa projektů na MU a dalších relevantních právních
předpisů a vnitřních norem MU.

(3)

Soutěž o podporu v rámci všech tří typů výzkumných aktivit (čl. 1 odst. 1) vyhlašuje
pro každý kalendářní rok rektor MU.

(4)

Projekty, návrhy a žádosti se v rámci grantové agentury podávají výlučně
prostřednictvím Informačního systému pro evidenci projektů (ISEP).

(5)

Doba řešení projektů je jeden až tři roky dle podmínek vyhlášení konkrétní soutěže
pro daný rok. Dnem zahájení řešení projektu je 1. leden daného kalendářního roku,
dnem ukončení řešení je 31. prosinec příslušného kalendářního roku dle doby trvání
projektu. O eventuálních výjimkách v datu zahájení a ukončení projektu rozhoduje
prorektor pro výzkum na základě písemné žádosti řešitele.

(6)

Pro jednotlivé typy projektů i pro další podpůrné aktivity může rektor vyhlásit
konkrétní témata nebo preferovaná zaměření.

(7)

Pro účely soutěže stanoví rektor současně s vyhlášením soutěže orientační finanční
limity.

(8)

Příslušným pracovištěm pro zabezpečení administrativy grantové agentury MU je
Odbor výzkumu rektorátu MU.

Část druhá
Grantové projekty specifického výzkumu
Článek 3
(1)

Specifickým výzkumem se rozumí výzkum prováděný studenty při uskutečňování
akreditovaných doktorských nebo magisterských studijních programů a který je
bezprostředně spojen s jejich vzděláváním. Specifický výzkum je financován
z účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum a řídí se těmito dokumenty:
a) Usnesením vlády České republiky ze dne 17. srpna 2009 č. 10211 k návrhu
Pravidel pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum,
b) Zákonem č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a
inovací, ve znění pozdějších změn a doplňků,
c) Pravidly pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum2,
d) Výkladem k pravidlům pro poskytování podpory na specifický vysokoškolský
výzkum3.

(2)

Soutěž je vyhlašována každoročně.

(3)

Prostředky podpory mohou být použity výhradně na:
a) úhradu způsobilých nákladů studentských projektů jím vybraných ve studentské
grantové soutěži – kategorie A,
b) úhradu způsobilých nákladů spojených s organizací studentských vědeckých
konferencí, nejvýše však do výše 10 % poskytnuté podpory – kategorie B,
c) úhradu způsobilých nákladů spojených s organizací studentské grantové
soutěže, včetně nákladů na hodnocení a kontrolu studentských projektů a
zhodnocení dosažených výsledků, nejvýše však do výše 2,5 % poskytnuté
podpory.

(4)

Navrhovatelem a odpovědným řešitelem, resp. řešitelem projektu může být pouze:
a) student zapsaný na MU v doktorském studijním programu; v tomto případě
musí být členem řešitelského týmu školitel řešitele, který vystupuje v roli
odborného garanta projektu,

1

http://www.msmt.cz/vyzkum/usneseni-vlady-ceske-republiky-ze-dne-17-srpna-2009-c-1021
http://www.msmt.cz/vyzkum/pravidla-pro-poskytovani-ucelove-podpory-na-specificky
3
http://www.msmt.cz/vyzkum/pravidla-pro-poskytovani-podpory
2

b) akademický pracovník MU.
Dalšími členy řešitelského týmu jsou studenti zapsaní na MU v doktorských nebo
magisterských studijních programech nebo akademičtí pracovníci MU.
V případě kategorie A musí po celou dobu řešení projektu studenti tvořit nejméně
polovinu členů řešitelského týmu.
(5)

Návrh projektu předkládá navrhovatel příslušnému proděkanovi prostřednictvím
příslušného oddělení dané fakulty nejpozději v posledním dni soutěžní lhůty.

(6)

Finanční podpora projektu v kategorii A pro jeden kalendářní rok může činit nejvýše
3 mil. Kč.

(7)

Finanční podpora projektu v kategorii A a B může být poskytnuta pouze na způsobilé
náklady nebo výdaje:
a) osobní náklady nebo výdaje (mzdové náklady, odvody na sociální a zdravotní
pojištění, zákonný odvod do sociálního fondu), včetně stipendií,
b) náklady nebo výdaje na pořízení hmotného a nehmotného majetku,
c) další provozní náklady nebo výdaje související s realizací projektu,
d) náklady nebo výdaje na služby,
e) doplňkové náklady nebo výdaje (projekty musí zahrnovat podíl na společných
provozních nákladech odpovídajících koeficientu SPN pro dané hospodářské
středisko v daném roce dle pokynu kvestora č. 1/2012 v aktuálním znění).

(8)

V případě kategorie A musí podíl osobních nákladů nebo výdajů včetně stipendií
studentů doktorského nebo magisterského studijního programu na celkových
osobních nákladech nebo výdajích (včetně stipendií), činit více než 60% celkových
osobních nákladů vč. stipendií.

(9)

V případě kategorie B nelze z projektu hradit cestovní náklady účastníků konference.

(8)

Z podpory lze hradit náklady nebo výdaje projektu uskutečňovaného na výzkumném
pracovišti jiné právnické osoby než MU pouze v případě, že se na základě dohody
dané právnické osoby s MU podle § 81 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách
a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění
pozdějších předpisů, uskutečňuje na tomto pracovišti akreditovaný studijní program,
v němž studují studenti, kteří jsou členy řešitelského týmu. Dalšími členy
řešitelského týmu v takovém případě mohou být i vědečtí, výzkumní nebo vývojoví
pracovníci dané právnické osoby.

(9)

Návrhy projektů jsou hodnoceny ve dvoukolovém oponentním řízení.

(10) Výši podpory specifického výzkumu přiznané pro jednotlivé fakulty na řešení
grantových projektů v daném kalendářním roce stanoví rektor do tří pracovních dnů
po obdržení rozhodnutí MŠMT.
(11) Fakulta má nárok na úhradu nákladů spojených s organizací soutěže o podporu
grantových projektů specifického výzkumu v maximální výši 1 % z podpory přiznané
na projekty fakulty.
(12) Podrobná pravidla soutěže jsou upravena přílohou č. 1, která stanovuje i
konkrétní termíny soutěže pro daný rok. Příloha č. 1 je každoročně
aktualizována.

Část třetí
Projekty programu rektora MU
Článek 4
(1)

Projekty v rámci programu rektora MU jsou zaměřeny na:
a) dosažení nadstandardních výsledků diplomových prací. Podáním přihlášky se
navrhovatel zavazuje, že v případě získání finanční podpory projektu uvede tuto
skutečnost ve své diplomové práci – kategorie C,
b) podporu vydávání studentských časopisů publikujících aktuální problematiku
vzdělávání, výzkumu a akademického života univerzity a fakult – kategorie D.

(2)

O podporu projektů se v případě kategorie C mohou ucházet:
a) studenti magisterských studijních programů MU zapsaní v sedmém semestru
svého magisterského studia, resp. v osmém semestru svého magisterského
studia, pokud započali toto studium v jarním semestru nebo
b) studenti navazujících studijních programů MU zapsaní v prvním semestru svého
navazujícího magisterského studia, resp. ve druhém semestru svého
magisterského studia, pokud započali toto studium v jarním semestru.
V případě kategorie D se o podporu mohou ucházet studenti MU.

(3)

Finanční podpora projektu může činit v kategorii C nejvýše 60 tisíc Kč, v kategorii D
nejvýše 80 tisíc Kč. Zdrojem podpory jsou centralizované prostředky MU z příspěvku
MŠMT.

(4)

Vedoucí diplomové práce je odborným garantem projektu. Svým souhlasem
s návrhem projektu potvrzuje odbornou hodnotu navrhovaného projektu,
nadstandardní úroveň plánovaných výstupů a jejich realizovatelnost v období
jednoho kalendářního roku. Zavazuje se ke konzultační činnosti související
s projektem po dobu jeho řešení a k vypracování posudku vedoucího-školitele pro
průběžné, resp. závěrečné oponentní řízení.

(5)

Podrobná pravidla soutěže jsou upravena přílohou č. 2, která stanovuje i
konkrétní termíny soutěže pro daný rok. Příloha č. 2 je každoročně
aktualizována.

Část čtvrtá
Program podpory výzkumu
Článek 5

(1)

Program podpory výzkumu (dále jen PPV) je zaměřen na stimulaci a rozvoj
perspektivních a výkonných badatelů a vybraných výzkumných aktivit, zvýšení
výzkumného výkonu MU a posílení prestiže výzkumné práce.

(2)

Aktivity PPV jsou financovány z centralizované části institucionální podpory určených
na dlouhodobý koncepční rozvoj MU (dále jen institucionální podpora). Celkovou
výši institucionální podpory určené na realizaci PPV v daném kalendářním roce
stanoví rektor na základě rozhodnutí poskytovatele o celkové výši institucionální
podpory nejpozději do tří pracovních dnů po jeho obdržení. Maximální výše
finančních prostředků, které lze v jednom roce na PPV z institucionální podpory
vyčlenit, činí 5% z přidělené dotace MU na daný kalendářní rok.

(3)

PPV se řídí zákonem č. 130/2002 Sb. v platném znění, aktuálním rozhodnutím MŠMT
o poskytnutí institucionální podpory pro daný rok a pravidly programu, která jsou
zveřejněna v příloze č. 3 současně s vyhlášením.

(4)

Navrhovatelem a řešitelem výzkumného projektu v rámci PPV může být pouze
zaměstnanec MU.

(5)

Podpora dalších aktivit PPV je udělována v několika kategoriích definovaných vždy
pro daný rok v pravidlech PPV a je určena jednotlivcům nebo týmům z řad
zaměstnanců MU.

(6)

Podrobná pravidla PPV jsou upravena zvláštním pokynem MU.

Část pátá
Závěrečná ustanovení
Článek 6
(1)

Tato směrnice ruší směrnici rektora č. 5/2011 „Pravidla soutěže o podporu
studentských projektů na Masarykově univerzitě“.

(2)

Kontrolu dodržování této směrnice vykonává prorektor pro výzkum.

(3)

Výkladem této směrnice je pověřen prorektor pro výzkum.

(4)

Samostatnými přílohami této směrnice jsou přílohy č. 1 a 2:


Příloha č. 1 Pravidla vysokoškolského specifického výzkumu



Příloha č. 2 Pravidla projektů programu rektora MU

(5)

Přílohy dle odst. 6 a Pokyn MU dle čl. 5 odst. 6 je oprávněn aktualizovat prorektor
pro výzkum.

(6)

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem zveřejnění.

V Brně dne 11. září 2012

Mikuláš Bek
rektor

