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Vyhlášení studentské grantové soutěže OP VVV projektu 

Interní grantová schémata Mendelovy univerzity v Brně 

Dne 1. ledna 2021 vyhlašuje prorektor pro tvůrčí činnost Mendelovy univerzity v Brně studentskou 

grantovou soutěž, která je podpořena z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání projektu Interní 

grantová schémata Mendelovy univerzity v Brně (zkrácený název „IGRÁČEK MENDELU“), 

CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016670. 

V rámci studentské grantové soutěže budou vyhlášeny dvouleté týmové studentské granty pro studenty 

prvních a druhých ročníku akreditovaných doktorských studijních programů na Mendelově univerzitě 

v Brně. 

Harmonogram soutěže 

Začátek lhůty pro podávání studentských grantů přes webovou aplikaci 

EPZ 
4. 1. 2021 v 9:00 hod. 

Konec lhůty pro podávání studentských grantů přes webovou aplikaci 

EPZ 
16. 2. 2021 v 15:59:59 hod. 

Kontrola formálních kritérií a hodnocení žádosti oponenty 17. 2. 2021 –  25. 3. 2021 

Zasedání Grantové rady, vyhotovení seznamu studentských grantů 

doporučených k financování 
25. 3. – 31. 3. 2021 

Začátek řešení studentských grantů 1. 4. 2021 

Průběžné měsíční zprávy o činnosti 1. 4. 2021 – 31. 3. 2023 

Ukončení realizace studentských grantů 31. 3. 2023 

Hodnotící proces, obhajoby realizovaných studentských grantů 3. 4. 2023 – 1. 5. 2023 

Celý proces hodnocení včetně podání studentských grantů probíhá elektronicky přes webovou aplikaci 

EPZ (Evidence projektů a zakázek), a to na adrese https://grantovesouteze.mendelu.cz, přihlašovací údaje 

jsou stejné jako do UIS, záložka Moje projekty a zakázky, záložka Nový projekt/zakázka. 

Kompletní grantovou přihlášku hlavní řešitel z webové aplikace EPZ jedenkrát vytiskne, podepíše 

a v listinné podobě předloží k podpisu mentorovi, vedoucímu příslušného ústavu a následně 

s požadovanými přílohami (podepsané CV hlavního řešitele, dalších řešitelů a mentora) odevzdá do 

16. 2. 2021 do 16:00 hod. kanceláři soutěže na Odbor pro podporu tvůrčí činnosti, a to v obálce označené 

„Studentská grantová soutěž OP VVV projektu IGRÁČEK MENDELU  ̶  NEOTVÍRAT“ s identifikací 

odesílatele. Dokumenty mohou být doručeny kanceláři soutěže kdykoliv v průběhu soutěžní lhůty. 

Rozhodující je v rámci soutěžní lhůty datum a čas doručení elektronickou formou přes webovou aplikaci 

EPZ. 

Soutěžní podmínky 

 Řešitelem studentského grantu je Ph.D. student zapsaný v prvním nebo druhém ročníku na
Mendelově univerzitě v Brně v akreditovaném doktorském studijním programu.

 Počet řešitelů jednoho studentského grantu činí 5 osob (1 hlavní řešitel + 4 další řešitelé) a jeden

mentor (výzkumný či akademický pracovník MENDELU s minimální akademickou kvalifikací Ph.D.

nebo jeho ekvivalentu, který poskytuje řešitelům grantu odbornou a metodickou podporu).

 Žádost o studentský grant je zpracována a podána v anglickém jazyce.

https://grantovesouteze.mendelu.cz/
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Bližší podrobnosti o soutěžních podmínkách, průběhu realizace i procesu hodnocení úspěšných 

studentských grantů jsou uvedeny v Nařízení rektora č. 14/2020 Pravidla a zásady studentské grantové 

soutěže a v zadávací dokumentaci studentské grantové soutěže. Dokumenty jsou k dispozici na stránkách 

https://optc.mendelu.cz/projektove-centrum/op-vvv-resene-projekty/32656-pro-uchazece. 

V Brně dne 1. 1. 2021  prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D. 

    prorektor pro tvůrčí činnost 

https://optc.mendelu.cz/projektove-centrum/op-vvv-resene-projekty/32656-pro-uchazece

