
 

 
 

Podmínky grantového schématu mezinárodní Grantové agentury 

Akademické aliance  

4. výzva/2018 

Podmínky grantového schématu mezinárodní Grantové agentury Akademické aliance (GA) pro 

rok 2018 konkretizují obecné podmínky Statutu mezinárodní Grantové agentury Akademické 

aliance. Podmínky pro tuto výzvu jsou následující: 

 

1. Termín vyhlášení grantového schématu je 1.10. 2018. Výzva je zveřejněna na webové 

stránce GA: gaaa.eu. 

 

2. Termín pro podávání grantových žádostí je 15.12.2018 na e-mailovou adresu: 

tajemník@gaaa.eu. Formuláře pro podávání grantových žádostí jsou ke stažení na: 

gaaa.eu (grantová žádost a rozpočet projektu). 

 

3. Termín pro zpracování oponentských posudků je 15.1.2019. 

 

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

jejich zveřejnění na webové stránce GA je 31.1.2019. 

 

5. Termín pro zahájení řešení projektů je 28.2.2019. 

 

6. Minimální doba řešení projektu je 2 roky.  

 

7. Závěrečnou zprávu řešení projektu dodá řešitel ve standardizovaném formuláři Radě 

GA v termínu stanoveném ve smlouvě na e-mailovou adresu: tajemník@gaaa.eu 

 

8. Okruhy grantových žádostí jsou následující: 

 

• Ekonomika a management 

• Podnikání 

• Právo 

• Masmédia 

• Informatika 

• Psychologie 

• Informatika 

• Mezinárodní teritoriální studia  

• Ekonomika a řízení v dopravě a spojích 
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• Logistika a krizové řízení 

9. 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. 

 

10. Upřednostňovány budou žádosti s plánovanými publikačními výstupy v 

databázích Web of Science a Scopus, prioritně s pozitivním impakt faktorem.   

11. Případné dotazy k podávání grantové žádosti směřujte na emailovou adresu 

tajemník@gaaa.eu 

 

 

V Praze 13.9. 2018 

       

       Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D., v.r. 

předseda Rady Grantové agentury Akademické Aliance   
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