
Žádost o grantový projekt 

Základní údaje o projektu  
Název projektu 
v českém jazyce 

 

Název projektu 
v anglickém jazyce 

 

Požadované finanční 
prostředky celkem (Kč) 

 

Anotace projektu  

Rámcový harmonogram 
projektu 

 

 

 

 
 



Žádost o grantový projekt 

Podrobný popis návrhu projektu  

 
 

 

  



Žádost o grantový projekt 

Podrobný popis návrhu projektu  

 
 

 

  



Žádost o grantový projekt 

Podrobný popis návrhu projektu  
Metodika, postup 
řešení, novost, 
potřebnost a aktuálnost 
projektu 
 
(v případě potřeby vložte 
do příloh) 

 

Výstupy projektu 
 
 
(v případě potřeby vložte 
do příloh) 

 

  



Žádost o grantový projekt 

 

Hlavní řešitel 

Titul, jméno, příjmení   

Kontaktní email:   

Ulice:   

PSČ, město:   

Pracoviště hlavního řešitele 

Název   

IČ   

Ulice:   

PSČ, město:   
 

Spoluřešitel 

Titul, jméno, příjmení   

Kontaktní email:   

Ulice:   

PSČ, město:   

Pracoviště spoluřešitele 

Název   

IČ   

Ulice:   

PSČ, město:   

 

Spoluřešitel 

Titul, jméno, příjmení   

Kontaktní email:   

Ulice:   

PSČ, město:   

Pracoviště spoluřešitele 

Název   

IČ   

Ulice:   

PSČ, město:   

 

  



Žádost o grantový projekt 

Spoluřešitel 

Titul, jméno, příjmení   

Kontaktní email:   

Ulice:   

PSČ, město:   

Pracoviště spoluřešitele 

Název   

IČ   

Ulice:   

PSČ, město:   

 

Spoluřešitel 

Titul, jméno, příjmení   

Kontaktní email:   

Ulice:   

PSČ, město:   

Pracoviště spoluřešitele 

Název   

IČ   

Ulice:   

PSČ, město:   

 

Spoluřešitel 

Titul, jméno, příjmení   

Kontaktní email:   

Ulice:   

PSČ, město:   

Pracoviště spoluřešitele 

Název   

IČ   

Ulice:   

PSČ, město:   

 

  



Žádost o grantový projekt 

Zkušenosti řešitele - předchozí realizované vědecké projekty (max. 5): 

Název projektu Registrační číslo Poskytovatel 

   

   

   

   

   

 

Součástí grantové žádosti je formulář rozpočtu projektu, CV žadatele, případně další relevantní přílohy. 


	Název projektu v anglickém jazyce: 
	Název projektu v českém jazyce: 
	Výstupy projektu: 
	Název projektu: 
	Částka: 
	Anotace projektu: 
	Rámcový harmonogram projektu: 
	Podrobný popis návrhu projektu 1: 
	Podrobný popis návrhu projektu 2: 
	Metodika: 
	Hlavni řešitel: 
	Kontaktní email1: 
	Kontaktní email2: 
	Kontaktní email4: 
	Kontaktní email6: 
	Ulice1: 
	PSČ, město1: 
	Název1: 
	IČ1: 
	Ulicez1: 
	PSČ, městoz1: 
	Spoluřešitel1: 
	Spoluřešitel2: 
	Spoluřešitel3: 
	Názevsr1: 
	IČsr1: 
	Ulicesr1: 
	PSČ, městosr1: 
	Kontaktní emailsr2: 
	Názevsr2: 
	IČsr2: 
	PSČ, městosr2: 
	Ulicesr2: 
	Názevsr3: 
	Ulicesr3: 
	IČsr3: 
	PSČ, městosr3: 
	Spoluřešitel4: 
	Kontaktní emailsr4: 
	Názevsr4: 
	IČsr4: 
	Ulicesr4: 
	PSČ, městosr4: 
	Spoluřešitel5: 
	Názevsr5: 
	IČsr5: 
	Ulicesr5: 
	PSČ, městosr6: 
	Ulicesr6: 
	PSČ, městosr5: 
	PSČ, městosr7: 
	Ulicezsr4: 
	PSČ, městozsr3: 
	Ulicezsr3: 
	PSČ, městozsr2: 
	Uliceszr2: 
	PSČ, městozsr1: 
	Ulicezsr1: 
	Název projektu1: 
	Název projektu2: 
	Název projektu3: 
	Název projektu4: 
	Poskytovatel2: 
	Poskytovatel3: 
	Poskytovatel4: 
	Poskytovatel5: 
	Poskytovatel1: 
	RČ1: 
	RČ2: 
	RČ3: 
	RČ4: 
	RČ5: 


