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Program grantového schématu mezinárodní Grantové agentury Academia 

aurea – Aplikovaný výzkum 

První veřejná výzva (AV/2021/01) 

 

Podmínky programu grantového schématu mezinárodní Grantové agentury Academia aurea 

pro První veřejnou výzvu AV/01/2021 v programu Aplikovaný výzkum konkretizují obecná 

pravidla Statutu mezinárodní Grantové agentury Academia aurea. Podmínky výzvy: 

1. Cílem programu je podpora projektů aplikovaného výzkumu, jejichž výsledky mají 

vysoký aplikační a inovační potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, 

výrobních postupech a službách u aplikačních garantů z řád průmyslových a dalších 

podniků se sídlem v České republice a na Slovensku. 

 

2. Prioritní oblasti podpory: 

 

a. Techno-ekonomická optimalizace vodního hospodářství 

b. Inovace v oblasti dalšího využití stavebních odpadů 

c. Inovace v oblasti zpracování a recyklace plastů 

d. Inovace v oblasti managementu soukromoprávních a veřejnoprávních subjektů 

 

3. Alokace: 3 mil. Kč.  

 

4. Termín vyhlášení výzvy: 1. 7. 2021. 

 

Výzva je zveřejněna na webové stránce GA v sekci Dokumenty: 

https://www.gaaa.eu/dokumenty/  

 

5. Termín pro podávání grantových žádostí: 30. 7. 2021. 

 

6. Žádost musí obsahovat informace o navrženém aplikačním garantovi. Aplikačním 

garantem mohou být výhradně průmyslové podniky se sídlem v České republice nebo 

na Slovensku. Souhlasné stanovisko aplikačního garanta k účasti na projektu se 

předkládá při podpisu smlouvy o poskytnutí podpory. 

 

https://www.gaaa.eu/dokumenty/
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7. Způsob podání: zasláním na e-mailovou adresu: tajemník@gaaa.eu. 

 

Formuláře pro podávání grantových žádostí jsou ke stažení na webové stránce GA 

v sekci Dokumenty - Žádost o grantový projekt: https://www.gaaa.eu/dokumenty/  

 

8. Termín pro zpracování oponentských posudků: 20. 8. 2021. 

 

9. Termín pro zpracování seznamu grantových žádostí doporučených pro financování a 

jejich zveřejnění na webové stránce GA: 31. 8. 2021. 

 

10. Termín pro zahájení řešení projektů: 1.10.2021. 

 

11. Minimální doba řešení projektu – 3 měsíce. 

 

12. Závěrečnou zprávu řešení projektu dodá řešitel zvolenému aplikačnímu garantovi 

projektu v termínu stanoveném ve smlouvě. Aplikační garant musí akceptovat výsledky 

projektů.   

 

13. 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 aplikačního 

garanta. 

 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. 

 

mailto:tajemník@gaaa.eu
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14. Případné dotazy k podávání grantové žádosti směřujte na emailovou adresu 

tajemník@gaaa.eu 

 

 

V Orlové dne 30. 06. 2021 

       

                         prof. Ing. Jaroslav Belás, Ph.D., v.r. 

     předseda Rady Grantové agentury Academia aurea   
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