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SEMINÁŘ PRO UCHAZEČE GAMU

MEZIOBOROVÉ VÝZKUMNÉ PROJEKTY
INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY HRANIČNÍHO VÝZKUMU

4. 10. 2018



Kat. H - Individuální projekty hraničního výzkumu 

– základní pravidla

̶ vychází z principů ERC, podpora budoucích úspěšných žadatelů o ERC nebo jiných 

prestižních grantů.

̶ High risk/ high gain projekty.

̶ 3 mil. Kč / projekt/ 2 – 3 roky (max. 1mil. na 1 rok).

̶ Způsobilé náklady: spotřební, materiál, služby, cestovné, publikační, režie

̶ Ne OSOBNÍ NÁKLADY– předpokládá se spolufinancování fakult.

̶ Ne INVESTICE.

̶ 1 – 2 návrhy ročně.

̶ Pravidla zde.
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https://is.muni.cz/auth/do/rect/metodika/VaV/vyzkum/36285622/36285625/64921245/soutez_2018_-_2_rocnik/Pravidla_GAMU_H_2018.pdf


Kat. H - Individuální projekty hraničního výzkumu

– úspěšní žadatelé

̶ V první soutěži podpořeny 2 projekty. Oba podali přihlášku do ERC. Marek 

Mráz získal ERC starting grant. Ivan Foletti absolvoval interview a čeká na 

rozhodnutí.
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Marek Mráz (CEITEC) Ivan Foletti (FF)

https://www.online.muni.cz/udalosti/10802-biolog-marek-mraz-ziskal-prestizni-erc-grant-zameri-se-na-leukemii
https://www.online.muni.cz/udalosti/10638-kdyz-prijdeme-o-minulost-ztratime-sami-sebe


Kat. H - Individuální projekty hraničního výzkumu

– hodnocení 

̶ Žadatel = 2 – 15 let od získání Ph.D.

̶ Hodnoticí kritéria:

• 50% kvalita navrhovatele

• 50% kvalita návrhu

• Deklarované spolufinancování fakulty.

• Bonifikace za předešlé dobré hodnocení  v soutěži ERC

̶ Proces hodnocení:

• Komise složená ze členů SAB – hodnotí na škále 0 -100 bodů navrhuje pořadí

• Mezinárodní vědecká rada ISAB – vyjádření

• Rada programu – finálně rozhoduje o udělení podpory
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https://is.muni.cz/auth/do/rect/metodika/VaV/vyzkum/36285622/36285625/SAB_2017_aktualizace.pdf
https://www.muni.cz/vyzkum/mezinarodni-vedecka-rada


Kat. H - Individuální projekty hraničního výzkumu

– formality 

̶ Formulář ve wordu ke stažení na webu GAMU nebo zde.

̶ Vyplňuje se v AJ.

̶ Přílohy: 

• CV

• Průvodka z ISEP

̶ Všechny požadované dokumenty se vkládají do systému ISEP (záložka Dokumenty) a 1 

výtisk formuláře návrhu podepsaný žadatelem včetně všech požadovaných příloh se dodává 

na Odbor výzkumu RMU.

̶ Deadline 7. 11. 2018, výsledky v polovině prosince 2018

̶ Začátek řešení 1. 1. 2019
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https://gamu.muni.cz/pro-vedce/h-individualni-projekty-hranicniho-vyzkumu
https://is.muni.cz/auth/do/rect/metodika/VaV/vyzkum/36285622/36285625/64921245/soutez_2018_-_2_rocnik/H_PPV_navrh_projektu.doc


Kat. G – Mezioborové výzkumné projekty

Letos 7. ročník.

Podpořeno 26 projektů.

Výsledky na stránkách GAMU.

̶ Nastartování nových spoluprací.

̶ Rozvoj mezioborové synergie.

̶ Svoboda k bádání - nezatěžujeme zbytečnou administrativou a nemáme 

svazující pravidla.

̶ Inovativní výzkum, na který nelze získat podporu jinde.

̶ Podpora komunikace uvnitř univerzity napříč obory – při plánování projektů, 

při interním hodnocení se na panelech potkávají vědci napříč obory.

̶ Řešitelé cítí povinnost univerzitě vrátit investované peníze formou kvalitních 

výsledků. Není potřeba „tlak z hora“.
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https://gamu.muni.cz/podporene-projekty?year=2013


Kat. G – Mezioborové výzkumné projekty

– základní pravidla

Podpora mezioborové spolupráce výzkumných týmu z různých HS s různým oborovým 

zaměřením.

Výzkumná témata musí být mezioborová a zpravidla je nejde podpořit z jiných zdrojů.

̶ 5 mil. Kč/projekt /max. na 3 rok.

̶ Pravidla zde.

̶ Způsobilé náklady: vše kromě investic (nejsou povoleny osobní náklady 

administrativních pracovníků).

̶ 4 projekty ročně
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https://is.muni.cz/auth/do/rect/metodika/VaV/vyzkum/36285622/36285625/46044156/7_vyzva_2018/Pravidla_GAMU_G_2018.docx.pdf


Kat. G – Mezioborové výzkumné projekty

– hodnocení 

Výběrová kritéria

̶ mezioborovost,

̶ originalita a vědecká kvalita projektu,

̶ inovativnost,

̶ perspektiva budoucí spolupráce ,

̶ kvalitní výstupy.

̶ mezioborová synergie

Proces hodnocení

̶ Projekty jsou podle zapojených oborů rozděleny do 4 – 5 panelů

̶ Hodnotí členové SAB individuálně (hodnoticí formulář)

̶ Prezenční jednání panelu – doporučení Radě programu

̶ Rada programu
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https://is.muni.cz/auth/do/rect/metodika/VaV/vyzkum/36285622/36285625/SAB_2017_aktualizace.pdf
https://is.muni.cz/auth/do/rect/metodika/VaV/vyzkum/36285622/36285625/46044156/7_vyzva_2018/GAMU__G_evaluacni_formular_2019.xls


Zapojení vědkyň/ vědců na/po mateřské dovolené

̶ U mezioborových projektů lze nově žádat o 500 000Kč na projekt navíc při zapojení 

vědkyně na rodičovské dovolené nebo po návratu z rodičovské dovolené.

̶ Cílem je nastartovat jim vlastní vědeckou karieru.

̶ Podmínka úvazek 0,5 po celou dobu řešení.

̶ Zapojení vědkyně není vylučovací kritérium!

̶ Projekty, které budou navrženy k podpoře mohou dostat toto navýšení.
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Kat. G – Mezioborové výzkumné projekty

– formality 

̶ Formulář ve wordu ke stažení na webu GAMU nebo zde.

̶ Vyplňuje se v ČJ nebo AJ.

̶ Přílohy: 

• max. 5 CV – součástí hodnocení, pokud žádáte o navýšení – musíte připojit její CV

• čestné prohlášení, že projekt není podporován z jiných zdrojů. 

• Průvodka z ISEP

̶ Všechny požadované dokumenty se vkládají do systému ISEP (záložka Dokumenty) a 1 

výtisk formuláře návrhu podepsaný žadatelem včetně všech požadovaných příloh se dodává 

na Odbor výzkumu RMU.

Deadline 31. 10.  2018, výsledky do konce února 2018

Začátek řešení 1. 3. 2019
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https://gamu.muni.cz/pro-vedce/g-mezioborove-vyzkumne-projekty
https://is.muni.cz/auth/do/rect/metodika/VaV/vyzkum/36285622/36285625/46044156/7_vyzva_2018/G_PPV_navrh_projektu__2019.docx
https://is.muni.cz/auth/do/rect/metodika/VaV/vyzkum/36285622/36285625/46044156/64921093/Cestne_prohlaseni.docx


Kat. G – Mezioborové výzkumné projekty

– časté chyby 

̶ Důležitá je vědecká kvalita. Nepište popularizační ani rozvojový projekt.

̶ Složení týmu – snaha získat body v hodnocení tím, že zapojím lidi se silným CV, kteří ale 

reálně na projektu nebudou pracovat. (např. zapojení děkanů, proděkanů).

̶ Účelové zapojení mnoha HS – např. CEITEC a PřF (někdo má úvazek na obou HS), FI a 

ÚVT. (jednooborový projekt na více fakultách).

̶ Synergie oborů – musí se obohatit navzájem. Pokud má HS pouze servisní roli (obvykle 

informatici, je lépe je mít v takovém případě pouze jako službu).

̶ Z projektu není jasné, co je přidanou hodnotou mezioborové spolupráce.

OV RMU
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Kat. G – Mezioborové výzkumné projekty

– časté chyby 

̶ Projekt působí jako tři dílčí projekty jednotlivých HS – má to být společná práce.

̶ Není dobře popsané kdo co bude dělat a proč je to pro projekt důležité.

̶ Nedostatečně a nejasně popsaný projekt (Pozor ! Komise je složena z různých oborů).

̶ Není popsáno co by mohlo být přínosem úspěšného řešení.

̶ NE recyklované návrhy do jiných soutěží.

OV RMU
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Projektová podpora

Jana Hájková, T: +420 549 49 3319, E: hajkova@rect.muni.cz
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mailto:hajkova@rect.muni.cz

