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1) Vyhlašuji Interní grantovou soutěž Slezské univerzity v Opavě (dále jen ,,SU“) pro rok 2020,
jejímž cílem je podpora rozvoje vědeckovýzkumné a tvůrčí umělecké činnosti akademických
a vědeckých pracovníků SU (dále jen „pracovník SU“). V souladu s Rozhodnutím rektora č.
7/2002 k zavedení Interního grantového systému Slezské univerzity v Opavě, Směrnicí rektora
č. 22/2014 Pravidla Interní grantové soutěže na Slezské univerzitě v Opavě v platném znění a
v souladu s dalšími souvisejícími platnými předpisy budou financovány vybrané interní granty
směřující k rozvoji vědecké a tvůrčí umělecké činnosti na SU.
2) Priority pro nadcházející ročník Interní grantové soutěže schválené Vědeckou radou SU ke dni
2. října 2019 jsou:
a) Projekty podporující:
al) aktivní účast na mezinárodních konferencích pracovníků SU do 33 let, kteří
získali vědeckou hodnost Ph.D., s výstupem publikace v recenzovaných a
impaktovaných časopisech a ve sbornících, registrovaných v databázích
uznávaných podle platné Metodiky hodnocení výzkumných organizací a
hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací (dále jen
,,Metodiky“) či všeobecně uznávaných v daném oboru (u humanitních a
společenských věd),
a2) účast na mezinárodních konferencích pracovníků SU v doktorském studiu na jiné
univerzitě bez omezení věku, v souvislosti s jejich kvalifikačním růstem a s
výstupem publikace v recenzovaných a impaktovaných časopisech a ve sbornících
registrovaných v databázích uznávaných dle platné Metodiky či všeobecně
uznávaných v daném oboru (u humanitních a společenských věd).

a3) tvorbu a vydání monografie publikované pracovníky do 35 let v souvislosti s
jejich kvalifikačním růstem,
a4) termínově závaznou přihlášku na habilitační řízení nebo jmenovací řízení
profesorem,
a5) tvůrčí práci pracovníků SU do 35 let, kteří získali vědeckou hodnost Ph.D., v
oblasti umělecké činnosti.
b) Projekty podporující:
bl) vědeckovýzkumnou zahraniční spolupráci pracovníků SU do 10 let od udělení
titulu Ph.D. s konkrétním zahraniěním pracovištěm nebo pracovníkem (nikoli
úěasti na konferencích), směřující k podpoře mobilit,
b2) zahraniční spolupráci v oblasti tvůrčí umělecké činnosti.
c) Vědeckovýzkumné projekty související s rozvojem celoživotního vzdělávání na SU.
3) Finanční limity u jednotlivých typů projektů jsou do výše:
a) Projekty:
al) třicet tisíc Kč,
a2) třicet tisíc Kč,
a3) padesát tisíc Kč,
a4) padesát tisíc Kč pro habilitační řízení, devadesát tisíc Kč pro jmenovací řízení,
a5) třicet tisíc Kč.
b) Projekty:
bl) třicet tisíc Kč,
b2) třicet tisíc Kč.
c) Čtyřicet tisíc Kč.
4) U priorit al) a a2) v případě publikace ve sborníku neregistrovaném v databázích uznávaných
dle Metodiky musí žadatel doložit, že se jedná o konferenci resp. sborník všeobecně uznávaný
v daném humanitním nebo spoleěenskovědním oboru.
5) U priority a3) musí v případě vydání monografie žádost obsahovat název monografie, údaje
dokládající její soulad s definicí příslušného druhu výsledku podle Metodiky a rozpočet
vydavatele (není-li vydavatelem SU), včetně mzdových nákladů na odměny recenzentům
anebo sdělení, že recenzenti nebudou z projektu honorováni. Z projektu lze hradit pouze
náklady za činnosti přímo spojené s tvorbou a vydáním monografie (nikoli např. účasti na
konferencích).
6) U priority a4) musí být součástí žádosti o projekt předpokládaný název habilitační práce.
O projekt v této prioritě nemůže žádat pracovník, který již v minulosti byl řešitelem takového
projektu pro stejný druh řízení (habilitaění/profesorské).
7) U žádostí v prioritě c) musí být uvedeno zamýšlené konkrétní využití výstupů projektu v
kontextu aktivit SU nebo příslušné součásti v oblasti celoživotního vzdělávání.

8) Z projektů nelze hradit publikační poplatky za uveřejnění článku v časopise či sborníku nebo
za uveřejnění kapitoly v monografii, ani poplatky za zveřejnění formou „open access“.
9) Návrhy projektů se všemi náležitostmi stanovenými Statutem IGS SU odevzdává navrhovatel
prostřednictvím fakultníeh oddělení pro vědu a výzkum resp. sekretariátu Matematického
ústavu na rektorát SU - oddělení pro vědu a zahraniční styky do 8. listopadu 2019 do 12:00
hod. ve třech vyhotoveních na předepsaných formulářích a v elektronické podobě pomocí
spisové služby. Jeden navrhovatel může podat nejvýše jeden projekt. V tomto roce projekty
nesmí obsahovat požadavky na mzdové prostředky, s výjimkou honorářů za recenzní řízení
podle odstavce 4. Formuláře jsou k dispozici na https://www.slu.cz/slu/cz/vavaigs.
10) Výstupem projektu musí být uznatelný výsledek podle platné Metodiky nebo podle Registru
uměleckých výkonů (RUV).
11) Konečné vyhodnocení projektů provede a o pořadí rozhodne Rada IGS SU podle příslušných
ustanovení Statutu IGS SU, Konkurzního řádu IGS SU a Jednacího řádu Rady IGS SU.
12) Výsledky Interní grantové soutěže budou písemnou formou oznámeny děkanům fakult a
řediteli Matematického ústavu. Současně budou zveřejněny na internetových stránkách SU.
13) říontrolou plnění směrnice je pověřen prorektor pro vědu a zahraniční styky, který podá
rektorovi SU písemnou zprávu o průběhu výběrového řízení Interní grantové soutěže.
14) Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem zveřejnění na intranetu.

V Opavě dne 2. 10. 2019
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