Směrnice kvestora č. 8/2018

Interní grantová soutěž pro rok 2019 z prostředků IRP
Článek I
Interní grantová soutěž se řídí podmínkami stanovenými MŠMT pro využití
prostředků IRP.
Vyhlášení
IRP
MŠMT
pro
období
2019
-2020
(http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/rozvojove-programy3?highlightWords=irp) stanoví, že v rámci institucionálních plánů bude část
finančních prostředků (v minimální výši 10 % z finanční částky přidělené na
řešení institucionálních plánů) rozdělena formou vnitřní soutěže na níže uvedené
okruhy:

1. Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace
studijních programů na úrovni předmětů/kurzů;
2. Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti.
Podpořeny budou výhradně projekty, které jsou v souladu s prioritními cíli
Dlouhodobého záměru MŠMT nebo prioritami dlouhodobého záměru UHK. V
případě projektů zaměřených na inovaci kurzů/předmětů rovněž s deklarovaným
profilem absolventa daného studijního programu, zejména s ohledem na znalosti,
dovednosti a způsobilosti, které student skutečně získá a které jsou relevantní pro
jeho další uplatnění.

Článek II
Finance ve výši 10% IRP 2019 jsou na součásti UHK rozděleny podle procentního
podílu součásti na „vzniku“ přidělených financí v rámci IRP. Částky pro součásti
jsou uvedeny v tabulce č. 1. Rozdělení finančních prostředků koordinuje prorektor
pro strategii a rozvoj v rámci přípravy IRP 2019.
Tabulka 1
Výše finančních částek pro jednotlivé součásti v roce 2019:

Celková částka na IGS
2019
Pedagogická fakulta
Fakulta informatiky a managementu
Filozofická fakulta
Přírodovědecká fakulta

2 127 686 Kč
804 935 Kč
601 790 Kč
436 930 Kč
284 031 Kč

Článek III
Způsob nakládání s prostředky a realizace soutěže:
Soutěž bude realizována péčí jednotlivých součástí dle následujících pokynů:
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Děkani fakult vyhlásí soutěž na své fakultě, stanoví termín ukončení
soutěže, sestaví hodnotící komisi, stanoví termín vyhlášení výsledků
soutěže i termín a způsob odevzdání závěrečných zpráv a oponentního
řízení řešených projektů. Děkani fakult zodpovídají za průběh soutěže v
souladu s touto směrnicí, materiály MŠMT a podmínkami rozhodnutí o
přidělení státní dotace na své fakultě a za vyčerpání přidělené dotace.
Přidělená částka musí být včas a v plné výši vyčerpána všemi součástmi
v roce 2019.
Každý projekt interní grantové soutěže bude mít vlastní účetní zakázku.
Počet projektů je možné na součástech z procesních důvodů omezit,
podobně jako přidělenou částku na jeden projekt.
Zadání soutěže na součástech musí být v souladu s cíli MŠMT, doporučena
je menší složitost zadání.
Návrhy projektů i řešení přijatých projektů bude posuzovat hodnotící
komise součástí s účastí proděkana zodpovědného za oblast vědy a
výzkumu.
Řešení projektů bude uzavřeno závěrečnou zprávou řešitelů, kterou
zhodnotí po stránce věcné a ekonomické hodnotící komise součásti.
Spoluřešitelství v rámci projektů je možné, rovněž tak slučování projektů
do větších celků.
V případě studentských projektů je třeba, aby byl hlavním řešitelem
pracovník součásti (tj. osoba, s níž má UHK pracovně právní vztah).
Částka přidělená projektům na součástech bude mít vazbu na rozsah a
význam výsledků.
Aktivity, které jsou předmětem projektu a na které žádá řešitel finanční
prostředky, nesmí být financovány z jiných finančních zdrojů.
Další upřesnění požadavků na projekty je možné stanovit.

•

Rámcový harmonogram soutěže na UHK je:
Vyhlášení soutěže na součástech: do 31. 12. 2018
Řešení projektů: leden – listopad 2019
Čerpání prostředků: do 30. 11. 2019
Souhrnná zpráva za součást: do 31. 1. 2020

V případě dotazů k interní grantové soutěži je možné se obracet na prorektorku
pro tvůrčí činnost nebo Bc. Editu Čudovou, pracovnici Oddělení projektů a tvůrčí
činnosti UHK.
Tato směrnice vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu.
V Hradci Králové dne 5. prosince 2018.

Ing. Aleš Klicnar v.r.

