
Na základě výnosu rektora č. 9/2018 ve znění pozdějších předpisů vyhlašuji 
 

PROJEKTOVOU SOUTĚŽ AMU 
 

na rozdělení a užití institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj VO 
(„IP DKR“) v roce 2020 

 
 
1. Pravidla Projektové soutěže se řídí Výnosem rektora č. 9/2018 ve znění pozdějších předpisů. 
 
2. Pro rok 2020 je soutěž otevřena pro Krátkodobé projekty s dobou řešení 1 a 2 roky, dále pro 
projekty speciálně zaměřené na přípravu a pořádání mezinárodních konferencí s dobou řešení 
projektu max. 2 roky a pro postdoktorandské projekty s dobou řešení max. 2 roky omezené 
částkou 100.000,-Kč na jeden rok čerpání. 
 
3. Limity na výši rozpočtu nejsou pro rok 2020 stanoveny. 
 
4. Finanční zajištění soutěže závisí na výši institucionální podpory na dlouhodobý koncepční 
rozvoj výzkumné organizace. Předpokládaná částka k rozdělení v tomto kole projektové soutěže 
bude pro rok  2020: 3.500.000,-Kč 
 
5. Harmonogram soutěže: 

• 7. 10. 2019 – vyhlášení soutěže; 
• 25. 11. 2019 ve 13 h uzávěrka pro podávání přihlášek; 
• V období od 14. do 30. 1. 2020 - první zasedání Grantové komise AMU; 
• 1. 2. 2020 – zveřejnění podmínečného rozhodnutí o přijetí / nepřijetí / přijetí s krácením 
rozpočtu (o definitivním financování projektu bude rozhodnuto po vyhodnocení 
závěrečných zpráv projektů ukončených k 31. 12. 2019 a dle výše přidělené institucionální 
podpory AMU na rok 2020); 
• V týdnu 24. – 28. 2. 2020 proběhne 2. zasedání Grantové komise AMU: vyhodnocení 
závěrečných zpráv ukončených projektů a přidělení konkrétní výše finančních prostředků 
novým projektům v závislosti na rozhodnutí MŠMT o výši IP DKR pro rok 2020;  
• Do 5. března 2020 – zveřejnění výsledků. 
 

6. Publikační aktivity 
Řešitelé schválených projektů, v nichž je plánováno vydání publikace v NAMU, mají povinnost 
domluvit s ředitelem nakladatelství do 30. dubna 2020 závazný harmonogram přípravy publikace 
k vydání. Ediční komisi se publikační záměry předkládají podle harmonogramu uvedeného v rámci 
zásad pro projekty s publikačními výstupy.  
 
7. Propagace 
Pozvánky na kulturní akce podpořené v rámci řešení projektů a další propagační materiály vážící 
se k podpořeným projektům musejí být zaslány nejpozději čtrnáct dnů před konáním akce Mgr. 
Tereze Petákové, PR manažerce AMU (tereza.petakova@amu.cz). 
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