Podmínky Vnitřní soutěže FAMU – Okruh 3.2 (výtvarná umění)

V souladu s vyhlášením Institucionálního programu MŠMT pro VVŠ pro roky 2019 a 2020 a Výnosem rektora
č. 14/2019 (Pravidla vnitřní soutěže AMU), kterým se upravují zásady rozdělování prostředků příslušné části
institucionálního plánu (dále jen IP), děkan FAMU tímto vyhlašuje pravidla Vnitřní soutěže FAMU v rámci IP
AMU pro rok 2020 na podporu aktivit v oblasti 3: „Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací

činnosti “.
Okruh 3.2 je určen k finanční podpoře tvůrčí práce studentů ve formě instalace uměleckého díla (realizace
výstavy).
Vnitřní soutěž FAMU - Okruh 3.2 – předkládání žádostí:


Předkladateli projektové žádosti (hlavními řešiteli projektu) jsou studenti FAMU, kteří v době podání
žádosti a v plánovaném realizačním období přihlášeného projektu jsou ve studijním stavu: studující,
individuální studium (první rok / druhý rok) a čekatelé na státní závěrečnou zkoušku. Předkladateli
žádostí nemohou být studenti s přerušením studia, plánující v realizačním období stáž, výměnný
pobyt, apod.
Roli hlavního řešitele může student zastávat pouze u jednoho projektu, dalších se může účastnit jako
spoluřešitel.



Vedoucím pedagogem je akademický pracovník FAMU.



Maximální požadovaná výše podpory na jeden projekt činí 30.000 Kč. Podpora se poskytuje pouze
na neinvestiční výdaje související s realizací předkládaných projektů. Z projektových prostředků lze
hradit: stipendia (vč. cestovného), materiál, služby. Podpora nemůže být použita za účelem dosažení
zisku.



Vyplněný formulář přihlášky (příloha vyhlášení) podepsaný vedoucím pedagogem je v písemné
formě doručen grantové referentce FAMU Silvie Demartini a zároveň elektronicky odeslán na adresu
silvie.demartini@amu.cz, obojí do 21. února 2020 do 12:00.

Vnitřní soutěž FAMU - Okruh 3.2 – hodnotící komise:
O poskytnutí prostředků a jejich výši rozhoduje hodnotící komise ve složení: děkan FAMU, tajemník FAMU,
vedoucí CAS, vedoucí KF, člen studentské komory AS FAMU, zástupce ze Studia FAMU. Výběrová komise
může upravit rozpočet.
Komise po ukončení projektu provede vyhodnocení závěrečné zprávy projektu.
Vnitřní soutěž FAMU - Okruh 3.2 – podmínky řešení a ukončení projektu:


Jakékoliv změny v projektu týkající se výměny řešitele či některého z klíčových spoluřešitelů, změn v
harmonogramu, které mohou mít vliv na čerpání prostředků, stejně tak jako přesuny finančních
prostředků mezi jednotlivými rozpočtovými položkami, které přesahují 20 % položky, podléhají
schválení vedení příslušné fakulty. O tyto změny se žádná písemně v elektronické podobě ihned
poté, co řešitel zjistí, že k těmto bude muset přikročit pro zdárné dokončení projektu, tedy před jejich
uskutečněním, prostřednictvím grantové referentky Silvie Demartini.



Veškerá přidělená finanční podpora musí být vyčerpána do konce listopadu daného roku.



Závěrečné zprávy (vč. příloh) opatřené podpisem vedoucího pedagoga se podávají v písemné formě
(formulář je přílohou vyhlášení) grantové referentce FAMU Silvie Demartini a zároveň elektronicky na
adresu silvie.demartini@amu.cz bezprostředně po ukončení projektu.

Harmonogram:
10. 2. 2020 vyhlášení soutěže
21. 2. 2020 do 12:00 podávání projektových žádostí
do 6. 3. 2020 zveřejnění výsledků soutěže
do 30. 11. 2020 ukončení čerpání přidělených finančních prostředků
Závěrečné zprávy včetně příloh musí být odevzdány bezprostředně po ukončení projektu.

V Praze dne 10. 2. 2020
Mgr. Zdeněk Holý v. r.
děkan FAMU

