
Struktura návrhu projektu 

StartUP granty 2021/2022 

1. Základní identifikační údaje projektu 

a. Název projektu 
b. Jméno řešitele (popř. jména spoluřešitelů) 
c. Kontaktní údaje řešitele (telefonní číslo, e-mail) 
d. Doba trvání projektu 
e. Výše celkové požadované grantové podpory 

2. Abstrakt vyjadřující podstatu podaného projektu a předpokládané konkrétní výsledky. 

3. Popis projektu 

a. Shrnutí současného stavu poznání odborné problematiky 
b. Vyjádření podstaty a aktuálnosti tématu grantového projektu, jeho cílů a přínosu 

výzkumu, uvedení způsobu řešení  
c. Identifikace řešitele (popř. spoluřešitelů) a zdůvodnění jejich účasti na projektu 
d. Harmonogram prací na projektu 
e. Očekávané výsledky projektu 
f. Stručný popis dalšího navazujícího výzkumu (např. zaměření, předpokládané výstupy, 

zdroj financování projektu IGA nebo jiný…) 
g. Odkazy na použitou literaturu 

4. Rozpočet projektu a podrobné zdůvodnění jednotlivých finančních položek  

a. osobní náklady 
i. stipendia mohou být v maximální výši 40.000,- Kč na projekt 

ii. polovina nákladů se vyplácí v listopadu, druhá polovina v březnu a to na základě 
žádosti o vyplacení stipendií a předložení zprávy o plnění projektu 

b. cestovní náklady 
i. lze využít na studijní nebo výzkumný pobyt v ČR nebo v zahraničí nebo účast na 

konferenci 
ii. je nutné uvést termín, kdy bude cesta realizována, přičemž cesta v roce 2021 

musí být realizována a vyúčtována do 15. prosince 2021, cesta v roce 2022 musí 
být realizována a vyúčtována do konce února 2022 

iii. je nutné specifikovat náklady na cestu, tj. cenu za dopravu, ubytování, místní 
dopravu a výši stravného (https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-
dokumenty/2020/vyhlaska-c-510-2020-sb-40160) 

iv. není povolena cesta osobním autem 
c. odborná literatura  

i. knihy se objednávají přes knihovnu PF UP nebo po domluvě s Ing. Kristýnou 
Ondráčkovou (kristyna.ondrackova@gmail.com) 

ii. doporučuje se učinit objednávku literatury hned po zahájení projektu, protože 
dodací lhůta u některé literatury může být dlouhá 

iii. nákup musí být proveden a vyúčtován do 15. prosince 2021  
 



d. náklady na služby 
i. zejména jazykové korektury, překlady, účastnické poplatky 


