
 

 
 

VÝZVA K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ NA GRANTY ZPLNOMOCNĚNÉHO PŘEDSTAVITELE VLÁDY ČR 
V SÚJV (CÍLOVÉ FINANCOVÁNÍ) V RÁMCI SPOLUPRÁCE ČR S SÚJV 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje soutěž na podporu společných 
výzkumných a vzdělávacích projektů českých výzkumných institucí s laboratořemi Spojeného 
ústavu jaderných výzkumů (SÚJV) řešených v roce 2022 – Granty zplnomocněného 
představitele vlády ČR v SÚJV (cílové financování). 
 

Česká republika je členskou zemí 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 lze 
nalézt na webových stránkách www.jinr.ru. Českou účast na aktivitách SÚJV koordinuje Výbor 
pro spolupráci ČR s SÚJV (www.sujv.cz), prostřednictvím kterého je možno spolupráci navázat. 
 

Žádat o grant je možné na projekty týkající se výzkumných oblastí, které jsou obsaženy 
v Tematickém plánu výzkumu a mezinárodní spolupráce SÚJV a musí se vztahovat k vědecko-
výzkumným a vzdělávacím aktivitám SÚJV. Návrh Tematického plánu výzkumu a mezinárodní 
spolupráce SÚJV pro rok 2022 lze nalézt na: 
http://www.jinr.ru/wp-content/uploads/JINR_Docs/JINR_Topical_Plan_2022_(rus).pdf 
http://www.jinr.ru/wp-content/uploads/JINR_Docs/JINR_Topical_Plan_2022_(eng).pdf. 
Finanční prostředky je možné využít na materiál, zařízení, služby, mezinárodní vědecko-
technickou spolupráci, pro financování vzdělávacích programů a rovněž konferencí a sympozií. 
 

Návrh projektu se podává v angličtině na přiloženém formuláři „formular_granty 2022“. 
Pro zprávu o řešení letošního projektu můžete použít formulář „report_granty 2021“. Pokud 
zároveň podáváte nový, tematicky navazující projekt, postačí uvedení patřičných informací 
v rámci podávaného návrhu (formular granty 2022). 
 

Návrhy projektů se doručují do 3. prosince 2021 v elektronické podobě (pdf) na adresu MŠMT 
(marek.vysinka@msmt.cz) a v kopii na adresu sekretariátu Výboru pro spolupráci ČR s SÚJV 
(dubna@ujf.cas.cz). 
 

Finanční prostředky jsou přidělovány z rozpočtu SÚJV a jejich konečné přidělení podléhá 
souhlasu ředitelství SÚJV. Výsledky budou zveřejněny na webových stránkách MŠMT a Výboru 
formou nařízení ředitele SÚJV v rozsahu: jména žadatelů, název projektu a přidělená částka. 
 

Poučení: Návrhy grantů budou předány k posouzení členům Výboru pro spolupráci ČR s SÚJV 
(dojde k předání osobních údajů v rozsahu uvedeném v návrhu grantu poradnímu orgánu 
MŠMT). V případě úspěšných návrhů budou SÚJV předány údaje v rozsahu: jména žadatelů, 
instituce, název projektu a navrhovaná částka, v tomto rozsahu budou též výsledky soutěže 
zveřejněny. S poskytnutými osobními údaji bude nakládáno v souladu se Zpracováním 
osobních údajů Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy: 
http://www.msmt.cz/ministerstvo/zakladni-informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-ministerstvem. 
 

V Praze dne 21. 10. 2021 
 
 

RNDr. Marek Vyšinka, Ph.D. 
zplnomocněný představitel České republiky v SÚJV 
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