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Vyhlášení 2.kola grantové soutěže IGA/A 

 
Interní grantová agentura Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) vyhlašuje výběrové řízení na 

projekty v rámci 2. kola soutěže na podporu projektů realizovaných na základě projektu Zvýšení 

kvality studentské grantové soutěže na VŠE v Praze (IGA/A, 

CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016936) podpořeného z operačního programu Výzkum, vývoj 

a vzdělávání (OP VVV), výzvy  02_19_073 ZVYŠOVÁNÍ KVALITY INTERNÍCH 

GRANTOVÝCH SCHÉMAT NA VŠ. Grantová soutěž IGA/A (dále jen GS –  IGA/A) je 

grantová soutěž pro studenty doktorského studia. 

Navrhovatel se v GS – IGA/A může ucházet o podporu studentského projektu. Jeden student 

může být v daný moment řešitelem (hlavním či dalším řešitelem) pouze jednoho studentského 

projektu financovaného v rámci GS – IGA/A. 

 

Dalšími členy řešitelského týmu jsou studenti doktorského studijního programu. 

Studenti bakalářského či magisterského studijního programu VŠE se mohou účastnit jen okrajově, 

např. jako podpora při sběru dat, nejsou řešiteli projektu. 

 

Při řešení studentského projektu je povinná účast nejméně jednoho mentora, tj. výzkumného či 

akademického pracovníka s minimální akademickou kvalifikací CSc., Ph.D., nebo jejich 

ekvivalent, který poskytuje řešiteli/řešitelům projektu odbornou a metodickou podporu. 

 

Navrhovatel musí podat přihlášku v anglickém jazyce. 

 

Doba řešení projektu v rámci 2. kola je 12 měsíců. 

  

2. kolo GS – IGA/A 

Uzávěrka přihlášek:       12:00 8. října 2021 

Začátek řešení projektů:  1. ledna 2022 

 

Uchazeči mohou podávat návrhy projektů v níže uvedených vědních oblastech (FORD, Frascati 

manuál): 

 

A) 

• 5. Social sciences (vše)  

• 1.1 Mathematics 

• 1.2 Computer and information science  

 

a 

 

B) 

• 2.2 Electrical engineering, electronic engineering, information engineering (HW, 

 SW) 

• 2.7 Environmental engineering (Energy and fuels) 

• 3.3 Health science 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.cs


 

 
2 

• 4.5 Other agricultural sciences 

• 6.1 History and archaeology 

• 6.3 Philosophy, ethics, religion 

• 6.4 Arts (arts, history of arts, performing arts, music) 

 

 

V případě podání návrhu přihlášky mimo vědní oblasti zmíněné v bodě A) je vždy nutné 

zdůvodnění. 

 

Grantová přihláška se podává na elektronickém formuláři prostřednictvím informačního 

systému (InSIS). Kopie přihlášky v listinné podobě se podává administrátorovi GS – IGA/A na 

Oddělení vědy a výzkumu (dále jen „administrátor“). Součástí grantové přihlášky je Karta 

projektu. Administrátor po zkontrolování náležitostí přihlášku v InSIS potvrdí.   

 

Termín pro podání Žádostí o pokračování dvouletých projektů je v souladu s Harmonogramem 

GS – IGA/A. Žádost o pokračování se podává na elektronickém formuláři prostřednictvím InSIS 

prostřednictvím administrátora. Kopie žádosti v listinné podobě se podává administrátorovi. 

 

Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podání návrhů projektů jsou 

podrobněji popsány v Zásadách GS – IGA/A, které budou zveřejněny první den soutěžní lhůty 

2. kola na webové stránce Oddělení vědy a výzkumu (dále jen OVV): 

https://science.vse.cz/science-research-support/grant/iga-a-grant-competition/gc-principles/. 

 

Kritéria hodnocení jsou: 

• cíle projektu 

• stav poznání 

• metodika 

• management projektu 

• kvalita výstupů 

• kvalita týmu 

• rozpočet 

 

Doporučující postup hodnocení projektů pro oponenty je zveřejněn na webové stránce OVV: 

https://veda.vse.cz/podpora-vedy/granty/grantova-soutez-iga-a/ 

 

Složení a velikost řešitelského týmu uvedeného v přihlášce musí odpovídat cílům projektu, 

předpokládanému obsahu a objemu práce.  

 

Výstup z projektu GS – IGA/A musí být přiřazen vždy právě jen jednomu projektu GS – IGA/A. 

V publikačních výstupech musí být uvedeno, že práce byla uskutečněna za finanční podpory GS 

– IGA/A s uvedením označení „OP VVV IGA/A, CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016936“ a čísla 

projektu v InSIS. 
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Grantové přihlášky podané po termínu jsou ze soutěže vyřazené. 

 

Výsledky soutěže budou zveřejněny bezprostředně po zasedání Grantové komise v InSIS a na 

webové stránce OVV: https://veda.vse.cz/podpora-vedy/granty/grantova-soutez-iga-a/ 

 

 

V Praze dne 6. 9. 2021 

 

 

 

 

 

prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D. 

        předseda Grantové komise VŠE 
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