
Podmínky grantového schématu mezinárodní Grantové agentury 
Akademické aliance pro rok 2016 

(1. výzva) 
 

Podmínky grantového schématu mezinárodní Grantové agentury Akademické aliance pro rok 
2016 konkretizují obecné podmínky Statutu mezinárodní Grantové agentury Akademické 
aliance (GA). V zájmu rychlého zahájení činnosti GA byly pro daný rok stanoveny 
následující podmínky: 

 
1. Termín pro vyhlášení grantového schématu je 5. 2. 2016 na webové stránce GA 

www.gaaa.eu/  
 

2. Termín pro podávání grantových žádostí je 15.3. 2016 na e-mailovou adresu tajemníka 
GA: tajemnik@gaaa.eu. Formuláře pro podávání grantových žádostí je ke stažení na 
www.gaaa.eu/ (grantová žádost a rozpočet projektu). 
 

3. Termín pro zpracování oponentských posudků je 15. 4. 2016. 
 

4. Termín pro zpracování seznamu grantových žádostí doporučených pro financování a 
jejich zveřejnění na www.gaaa.eu/ je 30. 4. 2016. 
 

5. Termín pro zahájení řešení projektů je 15. 5. 2016. 
 

6. Závěrečnou zprávu řešení projektu dodá řešitel/řešitelský tým ve standardizovaném 
formuláři Radě GA v termínu stanoveném ve smlouvě na e-mailovou adresu 
tajemnik@gaaa.eu. 
 

7. Okruhy grantových žádostí jsou následující: 
 
• Ekonomika a management 
• Ekonomika a podnikání 
• Právo 
• Masmédia 
• Informatika 
• Psychologie 
• Informatika 
• Mezinárodní teritoriální studia  
• Ekonomika a řízení v dopravě a spojích 

 
 
 



8. Kritéria hodnocení grantových žádostí a bodové vyjádření hodnocených kritérií: 
 
 

Kritéria hodnocení Bodové vyjádření 
Úplnost a kvalita zpracování žádosti.1 0 - 5 bodů 
Originalita, přínos pro daný vědní obor či 
jinou odbornou aktivitu. 

  0 - 10 bodů 

Kvalita výstupů a jejich využitelnost   0 - 25 bodů 
Odborná způsobilost a zkušenost žadatele 
s ohledem na jeho technické a 
institucionální zázemí.2 

  0 - 5 bodů 

Rozpočet projektu, jeho přehlednost, 
zdůvodnění jednotlivých položek a jejich 
přiměřenost. 

  0 - 5 bodů 

1) Je-li žádost po formální stránce neúplná, je hodnocena 0 body a je vyřazena z dalšího hodnocení. 
2) Doložit strukturované CV. 

9. Případné dotazy k podávání grantové žádosti směřujte na emailovou adresu 
tajemnik@gaaa.eu. 

	


