Opatření děkanky FT č. 6/2013
Zásady studentské grantové soutěže pro rok 2014
Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci

1. Všeobecná ustanovení
Rozdělování prostředků účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum se na
FT TUL řídí Směrnicí rektora č.3/2012 verze 02 ze dne 18.11. 2013.
Zásady uvedené v tomto textu upravují přihlášení a výběr projektů studentské
grantové soutěže (dále jen SGS) na Fakultě textilní TUL (dále jen FT TUL). Zásady
upřesňují, konkretizují a stanovují priority pro podání návrhů a výběr projektů.
2. Finanční podpora
2.1 Priority pro poskytnutí podpory
a) řešitelem je student doktorského studijního programu
b) doba řešení je 1 rok
c) optimální podpora projektu je 100 000,- Kč až 150 000,- Kč
d) optimální výše osobních nákladů v řešitelském týmu: stipendia á student je
35 000,- Kč, výše odměn za odborný dohled garantem 5 000,- Kč
e) pokud bude podán větší počet projektů, jejichž finanční objem překročí přidělené
finanční prostředky, dojde k finančnímu krácení a upřednostněny budou projekty
studentů DSP ve vyšších ročnících.
2.2 S řešitelem studentem v doktorském studijním programu je sepsána DPČ týkající se
administrace projektu, za tuto činnost náleží hlavnímu řešiteli odměna v doporučené
výši 10 000,- Kč za dobu řešení.
2.3 Výše režijních nákladů se na TUL řídí směrnicí kvestora 6/2012 Upravující metodiku
vykazování nepřímých nákladů na jednotlivých činnostech TUL a jejími
aktualizacemi. Odhad výše nepřímých nákladů v přihláškách projektů SGS 2014
podaných na FT TUL je doporučeno kalkulovat ve výši 27%. Skutečná výše režijních
nákladů bude zúčtována v souladu s aktuální verzí směrnice kvestora 6/2012.
3. Posuzování a zhodnocení přihlášek
Pro posuzování a hodnocení projektů SGS jmenuje děkan FT TUL Komisi SGS FT
TUL v tomto složení:

Předseda: Ing. Gabriela Krupincová, Ph.D.
Členové: prof. RNDr. David Lukáš, CSc.
prof. Ing. Bohuslav Neckář, Dr. Sc.
prof. Ing. Jiří Militký, CSc.
prof. Ing. Luboš Hes, CSc.
Ing. Jindra Porkertová
Ing. Pavla Těšinová, Ph.D.
4. Hospodaření s grantovými prostředky
V případě přečerpání rozpočtu projektů, jsou tyto prostředky uhrazeny z kateder FT
TUL.
5. Změny při řešení projektu
O možnost provedení změn v položkách rozpočtu jsou povinni řešitelé žádat vždy,
dopředu a to písemně prostřednictvím DFT TUL.
6. Závěr řešení projektu
Řešení projektu podléhá průběžné kontrole a to z věcného a finančního hlediska.
Za správnost věcného řešení odpovídá řešitel, který problematiku konzultuje se
školitelem. Výsledky řešení řešitel prezentuje minimálně v rámci obhajob projektu.
Za správné a průběžné čerpání odpovídá řešitel, který čerpání konzultuje se
správcem rozpočtu. K dispozici má informace o měsíčním čerpání z ekonomického
portálu.

Ing. Jana Drašarová, Ph.D.
| děkanka Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci

V Liberci, dne: 18.11. 2013

Dean’s directive FT no. 6/2013
Students grant competition rules for the year 2014
Faculty of textile engineering Technical university of Liberec
1. General regulations
SGC is organized on each faculty. Distribution of founds of specific academic
research is provided according to Rector’s directive 3/2012 version 2 from the date
18.11. 2013, The rules of the faculty must comply with these Rules and must be
published on the faculty's web.
Faculty rules establish priorities for proposals and selection of projects Student
Grant Competition (SGS) at the Faculty of Textile (FT TUL).
2. Financial support
2.1 Priorities for financial support
a) the researcher of student’s project is only a student of doctoral study program
TUL
b) the period of research project is 1 year
c) optimal financial support for one project is from 100 000,- Kč to 150 000,- Kč
d) optimal level of personal cost: scholarship for one student maximally 35 000,- Kč,
reward for scientific supervisor of doctoral student 5 000,- Kč
e) If a greater number of projects will be given, whose financial volume exceeds the
allocated funds, the finance cuts will be done and the priority will be given to projects
of PhD students in higher years.
2.2 If the researcher of the project is a doctoral student, he/she will sign a working
contract and obtain reward for administration of project 10 000,- Kč for the period of
project solving.
2.3 The amount of overhead costs is regulated at TUL by the Quaestor Directive 6/2012
Regulating the methodology for indirect costs to individual activities at TUL and its
update. It is recommended to estimate the amount of indirect costs at level of 27% in
project applications submitted to SGS 2014 at FT TUL. The actual amount of
overhead costs will be accounted in accordance with the current version of Quaestor
Directive 6/2012.
3. Consideration and evaluation of applications

The Dean of the faculty will appoint the SGC committee of the faculty:
Chairman: Ing. Gabriela Krupincová, Ph.D.
Members: prof. RNDr. David Lukáš, CSc.
prof. Ing. Bohuslav Neckář, Dr.Sc.
prof. Ing. Jiří Militký, CSc.
prof. Ing. Luboš Hes, CSc.
Ing. Jindra Porkertová
Ing. Pavla Těšinová, Ph.D.
4. Management of grant funds
In case that the budget of student’s project is overdrawn, the expenses must be
covered by faculty department (workplace of doctoral student).
5. Changes during the progress of the project
Application for changes within the project is always approved by SGC committee of
the faculty. The researcher of student’s project asks for changes through dean’s
office.
6. Conclusion of the research of the project
The researcher is responsible to progress of project from the formal and scientific
point of view. The progress of project is controlled continuously. The researcher
discuses the scientific site of project with his/ her supervisor. The project researcher
presents the project results during the official projects defense. The researcher is
responsible for proper, correct and continues using of project budged, which he/ she
discuses with administrator of budged. He/ she has the monthly report of project
finance from economic portal at disposal.

Ing. Jana Drašarová, Ph.D.
| dean of Faculty of textile Technical university of Liberec

In Liberec, 18.11. 2013

