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Výzva k podávání projektů financovaných 
z Fondu pro podporu vědecké činnosti FF UP 

 

Děkan Filozofické fakulty UP a předseda Rady Fondu pro podporu vědecké činnosti 
(FPVČ) FF UP vyhlašují soutěž o získání finanční podpory na rok 2019, a to v souladu se 
Směrnicí děkana č. 02/2016, s následujícími doplňujícími podmínkami.  

 

Tato výzva se dělí na dvě základní části: 

1) standardní projekty pro akademické a vědecké pracovníky FF UP s akademickým 
titulem Ph.D. (mimo docenty a profesory) 

2) multidisciplinární týmové projekty pro všechny akademické a vědecké 
pracovníky FF UP s akademickým titulem minimálně Ph.D.  

Standardní projekty 

1) Projekty mohou předkládat jednotlivci, nebo až tříčlenné týmy. 

2) Délka trvání projektů je 2–3 roky. 

3) Žadatelé se mohou hlásit do dvou kategorií: 

a) 1. pásmo: akademičtí pracovníci v rámci pěti let od ukončení doktorátu či pěti 
let od ukončení mateřské (resp. rodičovské) dovolené 

b) 2. pásmo: ostatní akademičtí a vědečtí pracovníci FF UP  

Multidisciplinární projekty 

1) Projekty musí mít prokazatelně multidisciplinární charakter a multidisciplinární 
max. pětičlenný tým složený z pracovníků FF UP. 

2) Délka trvání projektů je 3 roky. 

3) Projekt směřuje k vytváření stabilních týmů s výhledem na možnost zapojit se do 
dalších grantových soutěží vně FF UP. 

Společné podmínky 

1) Finanční limity jsou pro tuto výzvu následující: 

a) osobní náklady včetně odvodů mohou činit maximálně 100.000,- Kč za 12 
měsíců podpory na jednu osobu; 

b) osobní náklady mohou být čerpány ve formě úvazku, osobního ohodnocení 
nebo jejich kombinace; ve výjimečném případě, po schválení předsedou Rady, 
formou odměn; 

c) ostatní náklady mohou činit maximálně 50.000,- Kč za 12 měsíců podpory na 
jednoho člena týmu; 

d) náklady na vydání monografie či finanční náklady spojené s vydáním 
odborných vědeckých článků mohou činit maximálně 200.000,- Kč za projekt 
(maximálně 100.000,- Kč podpory na jednu monografii). 
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e) osobní náklady za poslední rok řešení (tj. tři měsíce) budou vyplaceny v 
případě úspěšně řešeného projektu ve formě odměny po ukončení projektu, 
jeho schválení Radou Fondu a předložení výsledků. 

2) Klíčové výstupy projektu musejí být publikovány v prestižních vědeckých 
časopisech či v prestižních nakladatelstvích. Očekávanými publikačními formáty 
jsou: 

a) Odborné studie splňující podmínky publikačního výsledku „J“ – článek 
v odborném časopise podle metodiky RVVI, primárně WOS (Jimp) a SCOPUS 
(JSC).  

b) Monografie dle metodiky definované RVVI, primárně monografie významné 
v mezinárodním kontextu. 

c) Ve zdůvodněných případech i kapitoly v monografiích významných pro daný 
obor. 

3) O podporu FPVČ je možno se ucházet s projektem, který byl podán v rámci GAČR, 
byl kladně hodnocen, ale nebyl navržen k financování. Žádost je nutno upravit dle 
požadavků FPVČ. Uchazeč předloží k projektové žádosti všechny posudky 
původního projektu pro GAČR. 

4) Výzva je vyhlášena dne 5. 2. 2019. 

5) Uzávěrka podávání žádostí o podporu z Fondu je 3. 3. 2019. Žádosti se podávají 
v elektronickém formuláři na adrese: https://servisff.upol.cz/fpvc/, kam se 
žadatelé mohou přihlásit svým heslem do portálu UP. 

6) Součástí přihlášky je charakteristika dosavadní odborné vědecké činnosti žadatele 
a detailní popis projektu dle Směrnice děkana č. SD-02/2016 (čl. 4, bod 5) – včetně 
harmonogramu prací a výběrové bibliografie k navrhovanému řešení 
předkládaného tématu. Pro standardní projekty: rozsah max. 8 normostran 
(14400 znaků). Pro multidisciplinární projekty: rozsah max. 15 normostran 
(27000 znaků). 

7) Výsledky hodnocení budou zveřejněny dne 22. 3. 2019. 

8) Projekty z tohoto kola výzvy budou řešeny v období 1. 4. 2019 – 31. 3. 2021 / 31. 
3. 2022. 

9) Podrobnosti a informace, včetně Směrnice děkana, jsou k dispozici na adrese: 
https://servisff.upol.cz/fpvc. 

 

V Olomouci dne 4. 2. 2019 

 

 

prof. Zdeněk Pechal, v.r. doc. Antonín Kalous, v.r. 

děkan FF UP předseda Rady FPVČ FF UP 

https://servisff.upol.cz/fpvc/
https://servisff.upol.cz/fpvc

