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Program grantového schématu mezinárodní Grantové agentury Academia 

aurea – Základní výzkum 

Sedmá veřejná výzva (ZV/07/2021) 

 

Podmínky programu grantového schématu mezinárodní Grantové agentury Academia aurea 

pro Sedmou veřejnou výzvu ZV/07/2021 v programu Základní výzkum konkretizují obecná 

pravidla Statutu mezinárodní Grantové agentury Academia aurea. Podmínky výzvy: 

1. Cílem programu je podpora projektů základního výzkumu v následujících 

podporovaných oblastech: 

a. Bezpečnostní a kriminologická studia 

b. Digitální ekonomika a společnost 

c. Ekonomika a management 

d. Ekonomika a řízení v dopravě a spojích 

e. Informatika 

f. Lidské zdroje 

g. Logistika a krizové řízení 

h. Marketingové komunikace 

i. Masmédia 

j. Mezinárodní teritoriální studia  

k. Podnikání 

l. Právo 

m. Psychologie 

 

2. Alokace: 3 mil. Kč.  

 

3. Termín vyhlášení výzvy: 15. 11. 2021. 

 

Výzva je zveřejněna na webové stránce GA v sekci Dokumenty: 

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

 

4. Termín pro podávání grantových žádostí: 15.1.2022. 

 

5. Způsob podání: zasláním na e-mailovou adresu: tajemník@gaaa.eu. 

https://www.gaaa.eu/dokumenty/
mailto:tajemník@gaaa.eu
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Formuláře pro podávání grantových žádostí jsou ke stažení na webové stránce GA 

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

 

6. Termín pro zpracování oponentských posudků: 28.2.2022. 

 

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

jejich zveřejnění na webové stránce GA: 15.3.2022. 

 

8. Termín pro zahájení řešení projektů: 1.4.2022. 

 

9. Minimální doba řešení projektu – 2 roky. 

 

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

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

 

11. 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.  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. 

 

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

tajemník@gaaa.eu 

 

https://www.gaaa.eu/dokumenty/
mailto:tajemník@gaaa.eu
mailto:tajemník@gaaa.eu


 
  

 
Grantová agentura Academia aurea 
Nadační fond podnikavostí k prosperitě 
U Centrumu 751, 735 14 Orlova-Lutyně, Česká republika T +420 595 228 111 
IČ: 27811484, DIČ: CZ27811484 F +420 595 228 199 
Bankovní spojení: Fio banka, a. s., č. ú.: 2001018906/2010  E info@gaaa.eu 
Spisová značka: N 273 vedená u Krajského soudu v Ostravě www.gaaa.eu 

 

V Orlové dne 15. 11. 2021 

       

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

     předseda Rady Grantové agentury Academia aurea   

 

 

 

 


