
Základní pravidla IGA 

Obecně: 

 

- projekt vč. příloh lze podat v českém, slovenském a anglickém jazyce 

- Každý řešitel může předložit do soutěže pouze jeden projekt. 

- Doba řešení projektů je 1 až 3 roky s počátkem zahájení v březnu příslušného roku. 

- Podpora studentského projektu pro jeden kalendářní rok může činit nejvýše 3 mil. Kč. 

-  Výzvu k předkládání studentských projektů vyhlašuje rektor UP každoročně nejpozději do 30. 11. 

předcházejícího roku zahájení řešení studentských projektů na základě prioritních témat určených 

děkany jednotlivých fakult. 

-  Studentské projekty jsou řešiteli předkládány elektronicky na formulářích GS  

-  Se studentem, řešitelem studentského projektu je sepsána smlouva o řešení projektu. 

 

Realizační tým: 

 

- Řešitel studentského projektu je student doktorského studijního programu, kde UP je školicím 

pracovištěm, nebo akademický pracovník UP. 

- Dalšími členy řešitelského týmu mohou být studenti doktorského nebo magisterského studijního 

programu nebo akademičtí, vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci. V případě studentského 

projektu, jehož řešitelem je student doktorského studijního programu (dále jen „DSP“), je vždy 

členem řešitelského týmu školitel řešitele. 

- Každý řešitel může předložit do soutěže pouze. 

- Počet studentů doktorského nebo magisterského studijního programu v řešitelském týmu 

studentského projektu je alespoň roven počtu ostatních členů řešitelského týmu. 

 

SVOČ: 

 - Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum je UP přidělována na úhradu nákladů 

spojených s organizací studentské vědecké konference nejvýše však do 10 % jí poskytnuté podpory, 

nebo na úhradu způsobilých nákladů studentských vědeckých projektů vybraných ve studentské 

grantové soutěži. 

- pro kontrolu čerpání nákladů na SVOČ je nutné zřídit samostatný SPP prvek jako pro jednotlivé 

projekty 



 

Finanční prostředky:  

 - Podpora studentského projektu pro jeden kalendářní rok může činit nejvýše 3 mil. Kč. 

- Náklady na administrativu projektu lze čerpat max. Do výše 1,5 % přidělené částky mezi projekty 

IGA. 

Osobní náklady: 

- podíl osobních nákladů nebo výdajů (včetně stipendií), spojených s častí studentů doktorského nebo 

magisterského studijního  programu, jakožto řešitelů nebo dalších členů řešitelského týmu na 

celkových osobních nákladech nebo výdajích musí být min. 60% 

- studentovi BC. studia nesmí být vyplaceno stipendium 

- počet studentů doktorského nebo magisterského studijního programu v řešitelském týmu 

studentského projektu je alespoň roven počtu ostatních členů řešitelského týmu 

 


