DOPORUČENÍ K PROJEKTŮM STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE UJEP
Finanční limity






Odměna studentovi za řešení projektu v magisterském studiu činí 2.000,- /měsíc;
v doktorském studiu 3.000,- /měsíc.
Maximální výše odměny pro akademické pracovníky v týmu činí 10.000,- Kč
za 1 studenta (částka bez odvodů).
Veškeré náklady související s účastí studenta na konferenci se vyplácejí formou
kompenzačních stipendií.
Cestovné na konference pro akademické pracovníky je možné nárokovat pouze při
účasti studentů.
Podíl osobních nákladů spojených s účastí studentů (jakožto členů řešitelského týmu)
na celkových osobních nákladech projektu činí
 v projektech zahájených před 1. 1. 2020 více než 60 %.
 v projektech zahájených od 1. 1. 2020 více než 75 %.

Výstupy projektu a jejich vykazování








Jako výstupy projektu se uznávají pouze ty výstupy, ve kterých je student uveden jako
spoluautor s afiliací PřF UJEP (ve výkazech označený písmenem „S“).
Výsledky vykazované do OBD musí mít uveden typ zdroje financování S = specifický
vysokoškolský výzkum.
Všechny vykazované publikace musí obsahovat poděkování studentské grantové
soutěži včetně přiděleného čísla projektu UJEP-SGS-xxx (viz Směrnice rektora
č. 5/2018; článek 6, bod 10).
Vykazování publikací v recenzním řízení musí být doloženo potvrzením editora o přijetí
článku (vygenerovaným po submitování) a přiložením rukopisu v *.pdf souboru.
Jeden výstup může být vykazován pouze v jednom projektu SGS.
U končících víceletých projektů je nutné v závěrečné zprávě uvádět výstupy za poslední
rok řešení i za předchozí roky trvání projektu.

Hodnocení projektů






Mezi hodnotící kritéria patří přiměřenost nákladů projektu a kvalita zpracování
přihlášky/průběžné zprávy.
U pokračujících projektů se přihlíží ke zdůvodnění využití finančních prostředků
v dalším roce řešení.
Projekty jsou hodnoceny stupni: splněné vynikají, splněno, splněno s výhradami a
nesplněno. V případě „splnění s výhradami“ u končícího projektu nebude řešiteli
umožněno v následujícím roce podat nový projekt SGS; v případě pokračujícího
projektu je možné krácení požadovaných finančních prostředků. V případě hodnocení
„nesplněno“ následuje pro řešitele tříletý zákaz podat nový projekt. Řešitel se v těchto
letech může účastnit projektů pouze jako spoluřešitel.
U víceletých projektů není zaručeno automatické pokračování a financování v plném
rozsahu dle přihlášky projektu.

