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Směrnice MU č. 8/2017 

Grantová agentura Masarykovy univerzity 

(ve znění účinném od 13. září 2017) 
 Podle § 10 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vydávám tuto směrnici: 

Článek 1 

Předmět úpravy 

Tato směrnice upravuje pravidla Grantové agentury Masarykovy univerzity (dále jen „GA MU“), která podporuje výzkumné aktivity a tvůrčí činnost Masarykovy univerzity (dále jen „MU“), a to u:  

a) projektů specifického vysokoškolského výzkumu (dále jen „specifický výzkum“), prováděného studenty p i uskutečňování akreditovaných doktorských nebo magisterských studijních programů, který je bezprost edně spojen s jejich vzděláváním, 
b) projektů programu rektora na podporu tvůrčí činnosti studentů (p íprava 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., o podpo e výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z ve ejných prost edků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpo e výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších p edpisů. Tato podpora bude udělována 

v rámci Programu podpory výzkumu. 
Článek 2 

Společná ustanovení 
(1) Podpora GA MU může být realizována formou výzkumného projektu nebo jinými nástroji, které jsou specifikovány v P ílohách 1, 2 a 3. 

(2) Projekty GA MU jsou interními projekty MU ve smyslu směrnice MU – „ ízení projektů“ a dalších relevantních právních p edpisů a p edpisů MU. 

(3) Soutěže o podporu v rámci všech t í typů výzkumných aktivit dle čl. 1 vyhlašuje 
rektor MU. Rektor má právo soutěž v jednotlivých kategoriích GAMU nevyhlásit. 

(4) Pro jednotlivé  soutěže může rektor vyhlásit konkrétní témata nebo preferovaná zamě ení a další up esnění podmínek. 

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

(6) Návrhy projektů a žádosti o podporu se podávají výlučně prost ednictvím Informačního systému pro evidenci projektů (dále jen „ISEP“). 
(7) P íslušným pracovištěm pro zabezpečení administrativy GA MU je Odbor výzkumu rektorátu MU.  

Článek 3 

Specifický výzkum 

(1) Specifický výzkum je financován z účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum. 

(2) Prost edky podpory mohou být použity výhradně na: 
a) úhradu způsobilých nákladů studentských projektů vybraných ve studentské grantové soutěži – kategorie A, 
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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. 

(3) Výši podpory specifického výzkumu p iznané pro jednotlivé fakulty na ešení grantových projektů v daném kalendá ním roce stanoví rektor po obdržení rozhodnutí MŠMT o p idělení účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum. 
(4) Podrobná pravidla soutěže jsou upravena P ílohou č. 1. 

Článek 4 

Program rektora 

(1) Projekty v rámci programu rektora jsou zamě eny na: 

a) dosažení nadstandardních výsledků diplomových prací – kategorie C, 

b) podporu vydávání studentských časopisů publikujících aktuální problematiku vzdělávání, výzkumu a akademického života univerzity a fakult – kategorie D. 

(2) Podrobná pravidla soutěže jsou upravena P ílohou č. 2. 

Článek 5 

Program podpory výzkumu 

(1) Program podpory výzkumu (dále jen „PPV“) je zamě en 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 určené na dlouhodobý koncepční rozvoj MU (dále jen „institucionální podpora“). Celkovou výši institucionální podpory určené na realizaci PPV v daném kalendá ním roce stanoví rektor na základě rozhodnutí poskytovatele o celkové výši institucionální 
podpory. Maximální výše finančních prost edků, které lze v jednom roce na PPV z 
institucionální podpory vyčlenit, činí 5% z p idělené dotace MU na daný kalendá ní 
rok.  

(3) PPV se ídí zákonem č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších p edpisů a aktuálním rozhodnutím MŠMT o poskytnutí institucionální podpory pro daný rok. 

(4) Podrobná pravidla PPV jsou upravena P ílohou č. 3. 

Článek 6 

Závěrečná ustanovení 
(1) Tato směrnice zrušuje směrnici MU č. 3/2015 - Grantová agentura MU (GA MU).  
(2) Výkladem jednotlivých ustanovení této směrnice pově uji prorektora pro výzkum. 
(3) Tato směrnice náleží do oblasti metodického ízení „Projektová podpora (vyjma strukturálních fondů a rozvojových projektů)“ 
(4) Kontrolu dodržování této směrnice vykonává prorektor pro výzkum. 
(5) Tato směrnice nabývá platnosti dnem zve ejnění.  
(6) Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 13. zá í 2017.  

 

Přílohy: č. 1 Pravidla Specifického vysokoškolského výzkumu  

č. 2 Pravidla Programu rektora 

č. 3 Pravidla Programu podpory výzkumu 

         
 

 

V Brně dne 12. zá í 2017    Mikuláš Bek 
        rektor 


