Vyhláška ředitele ISS 6/2022
Pravidla pro finanční podporu pro miniprojekty na ISS

1. Tato vyhláška stanovuje pravidla pro miniprojekty realizované na ISS (dále jen
„miniprojekty“).
2. Miniprojekt musí realizovat společně zaměstnanec (či více zaměstnanců) ISS se
studentem (studenty) ISS. Miniprojekty se realizují po dobu maximálně jednoho roku,
žádosti je možné podávat 4x ročně: do 20.1., do 20.4., do 30.6 a do 20.10. Žádosti se
podávají emailem řediteli ISS a tajemnici ISS. Každý rok budou podpořeny minimálně 4
projekty, tj. v každém kole pro žádosti min. 1 projekt. O projektech rozhoduje komise
složená z ředitele ISS a vedoucích obou kateder. Rozhodnutí o žádosti obdrží uchazeči
z řad zaměstnanců ISS emailem nejpozději do 14 dnů od termínu pro podání žádostí.
3.

Miniprojektem se rozumí zejména:
a)

b)
4.

Vědecký projekt, resp. fáze mu předcházející, zejména příprava žádosti o
významnější podporu výzkumu, např. Horizon Europe, ERC, ERA Chair,
GAČR EXPRO, Marie Curie Fellowship).
Výzkumný projekt reagující na aktuální společenské problémy.

Žádost o miniprojekt musí obsahovat:
a.

Jméno a příjmení zaměstnanců a studentů účastnících se projektu

b.

Popis projektu a činností hrazených v rámci projektu.

c.

Hodinový rozsah činností vykonávaných zaměstnancem(ci) a hodinový
rozsah činností vykonávaných studentem(y).

d.

Rozpočet projektu rozdělený na mzdové náklady na zaměstnance (vč.
odvodů), náklady na studenty (stipendium), materiálních nákladů a
služeb.

e.

Časový harmonogram projektu – začátek projektu, konec a data pro
klíčové činnosti.

5. Finanční prostředky vyhrazené na odměnu pro studenta(y) musí vždy činit
minimálně 40 % rozpočtu projektu. Zbývající náklady jsou odměny zaměstnanců ISS,
materiální náklady a případné náklady na služby.
6. Celková finanční výše rozpočtu miniprojektu nesmí převýšit 50 tisíc Kč. V
odůvodněných případech může komise hodnotící miniprojekty zvážit navýšení rozpočtu.
7. V případě úspěšné podpory projektu zaměstnance ISS, může stejný zaměstnanec
znovu žádat o další miniprojekt za další 2 roky.

O miniprojekty uvedené v článku 3b nemohou žádat zaměstnanci ISS, pokud jsou v rámci
ISS řešiteli projektů (zejména granty) z externích zdrojů; výjimkou je možnost podat žádost o
miniprojekt v posledním půlroce řešení projektu financovaného z externích zdrojů.
8. Zaměstnanci budou finanční prostředky vyplaceny jako odměna po skončení
miniprojektu, u studenta(ů) je možná výplata ve formě účelového stipendia ve dvou
částkách (v polovině a na konci miniprojektu).
9. Nejpozději po půlroce plnění miniprojektu je třeba podat průběžnou zprávu o
realizovaných činnostech. V případě neplnění činností miniprojektu může komise ve
stejném složení jako pro schvalování žádosti rozhodnout o ukončení projektu.
10. Po skončení projektu je třeba podat finální zprávu o realizovaných činnostech a
popis publikačních výstupů (včetně připravovaných). V případě miniprojektů uvedených v
bodě 3a stačí žádost o financování.
11. Zdroje pro financování miniprojektů jsou tyto: prostředky Stipendijního fondu,
prostředky Cooperatio a prostředky cizojazyčných programů realizovaných na ISS.
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