
 

 

Podmínky a vyhlášení  soutěže 

StartUP granty 2020/2021 

 

Obecná ustanovení grantové soutěže 

1) StartUP granty jsou krátkodobé granty určené pro studenty prvního a druhého ročníku 
doktorského studijního programu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci na 
období od října do února daného akademického roku. 

2) StartUP grant je grant určený na startovací výzkum. Předpokládá se, že účastník StartUP 
grantu bude následně pokračovat svým výzkumem v rámci standardního nebo 
nadstandardního projektu podaného do Studentské grantové soutěže IGA, která je 
vyhlašována v listopadu daného akademického roku, nebo jiným srovnatelným výzkumem. 

Základní podmínky grantových projektů 

1) Projekt je možné podávat samostatně (1 doktorand) nebo v rámci soutěžního týmu 
(maximálně 3 doktorandi). 

2) Přihláška musí obsahovat:  
o CV navrhovatele a dalších členů soutěžního týmu (max. 2 strany/osoba); 
o popis plánovaného výzkumu včetně rozpočtu (5 - 10 stránek); 
o bližší vymezení naleznete v dokumentu „Struktura návrhu projektu“. 

3) Výše grantové podpory na jeden projekt může činit nejvýše 100.000,- Kč. Struktura výdajů 
zahrnuje: 

o osobní náklady (stipendia v maximální výši 50.000,- na projekt); 
o cestovní náklady (na studijní nebo výzkumný pobyt v ČR nebo v  zahraničí); 
o odbornou literaturu.  

4) Povinné výstupy projektu:  
o minimálně jeden odborný článek publikovaný (nebo zaslaný k publikaci) v časopise v 

kategorii Jost, JSc nebo Jimp;  
o vypracování a podání přihlášky do Studentské grantové soutěže IGA v daném 

akademickém roce (https://www.psup.cz/iga-grantove-projekty/), případně 
vypracování jiného projektu navazujícího výzkumu; 

o vypracování závěrečné zprávy.  
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Posuzování žádosti a návaznost projektu na další výzkum 

1) Žádosti o StartUP grant posuzuje stávající komise projektů Studentské grantové soutěže IGA. 
Tato komise tak bude moci zhodnotit uchazeče o projekt IGA s ohledem na zkušenosti 
s plněním StartUP grantu, zejména pak v případě, kdy se doktorand, který získal StartUP grant, 
bude ucházet o tzv. nadstandardní projekt IGA. 

Vyhlášení grantové soutěže a termíny  

1) Děkan Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vyhlašuje StartUP granty pro 
akademický rok 2020/2021 s následujícími termíny.  

2) Podávání návrhů projektů je možné v období 15. září 2020 – 15. října 2020. 

3) Přihlášky se zasílají elektronicky mailem pracovníkovi Centra pro podporu vědy a výzkumu 
Ing. Kristýně Ondráčkové (kristyna.ondrackova@upol.cz).  

4) Vyhlášení výsledků proběhne do konce října 2020.  

5) Doba řešení projektů je 1. listopadu 2020 – 28. února 2021.  

6) Závěrečné zprávy se odevzdávají elektronicky mailem do 15. března 2021 a projekty se 
následně obhajují před komisí.  

7) Informace k soutěži naleznete na https://www.pf.upol.cz/studenti/studentske-souteze/ 

 

V Olomouci dne 15. září 2020 

 

       doc. JUDr. Václav Stehlík, LL.M. Ph.D. 
       děkan Právnické fakulty UP 


