
 
  

Výzva k podávání žádostí o granty zástupce ČR ve Výboru 
zplnomocněných představitelů SÚJV Dubna (cílové financování) 

v rámci spolupráce ČR s SÚJV Dubna 
 
  
Zástupce ČR ve Výboru zplnomocněných představitelů SÚJV Dubna vyhlašuje soutěž na 
podporu společných výzkumných a vzdělávacích projektů českých výzkumných institucí 
s laboratořemi SÚJV Dubna řešených v roce 2015. 
 
Česká republika je členskou zemí Spojeného ústavu jaderných výzkumů (SÚJV), 
mezinárodní výzkumné organizace zaměřené na experimentální a teoretický výzkum 
v oblastech fyziky elementárních částic, jaderné fyziky a fyziky kondenzovaných látek.  
Detailnější informace o SÚJV a o jeho základních zařízeních je možno nalézt na 
webových stránkách www.jinr.ru. Aktuální Plán výzkumu a mezinárodní spolupráce SÚJV 
je možno stáhnout na http://www.jinr.ru/section.asp?sd_id=89 . Českou účast na 
aktivitách SÚJV koordinuje Výbor pro koordinaci spolupráce České republiky se 
Spojeným ústavem jaderných výzkumů Dubna (www.sujv.cz), prostřednictvím kterého je 
možno spolupráci navázat.    

 
Návrh projektu se podává v anglickém nebo ruském jazyce a obsahuje v členění: 
 
- jméno navrhovatele,  
- jméno pracovníka odpovědného za projekt ze strany SÚJV, 
- název projektu, 
- číslo a název odpovídajícího tématu v Plánu výzkumu a mezinárodní spolupráce SÚJV  
- požadované finance (v USD), 
- název pracoviště navrhovatele v ČR (fakulta, ústav apod.),   
- spolupracující laboratoř SÚJV a experimentální zařízení SÚJV, které má projekt využít, 
- další případné spolupracující instituce, 
- jména dalších pracovníků, kteří se na projektu podílejí, 
- abstrakt (v rozsahu do 1/2 strany), 
- odbornou charakteristiku projektu a jeho cíle (v rozsahu do 2 stran), 
- finanční požadavky v položkovém členění a jejich odůvodnění, 
- pokud projekt navazuje nebo souvisí s projektem podporovaným v roce 2014, 
   zprávu o plnění projektu (v rozsahu do 2 stran) a zprávu o čerpání přidělených 
   prostředků, 
- přehled dalších projektů souvisejících s návrhem, do kterých je navrhovatel zapojen 
  (včetně tzv. projektů „3+3“), 
- pokud projekt navazuje či souvisí s projektem podpořeným v posledních 5 letech,  
  přehled dosažených výsledků, 
- stručný vědecký životopis navrhovatele a publikace z posledního období (v rozsahu do 2 
  stran), 
- vyjádření vedoucího pracoviště navrhovatele v ČR (děkana, ředitele apod.);   
  pozn. nevyžaduje se, pokud navrhovatel je dlouhodobě vyslaný za ČR do SÚJV, 
- vyjádření vedení laboratoře SÚJV, 
- podpis navrhovatele, 
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- případné přílohy dle uvážení. 
 
Projekty se doručují do 15. října 2014 v elektronické podobě (pdf) a 1 exempláři listinné 
podoby (s příslušnými podpisy) na adresu sekretariátu Výboru pro koordinaci spolupráce 
ČR s SÚJV Dubna (Na Truhlářce 39/64, 180 00 Praha 8,  e-mail: dubna@ujf.cas.cz, tel. 
(fax): +420 266 177 235). 
 
Zástupci vědeckých pracovišť – členové Výboru pro koordinaci spolupráce ČR s SÚJV 
projednávají návrhy a podávají své stanovisko Výboru. Výbor posoudí a vydá doporučení 
Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, které schválí rozdělení finančních 
prostředků jednotlivým projektům. Finanční prostředky jsou přidělovány z rozpočtu SÚJV  
a jejich konečné přidělení podléhá souhlasu ředitelství SÚJV. 
 


