Fond ČVUT na podporu celoškolských aktivit v roce 2015 – výsledky 1. kola
1. Do 1. kola Fondu ČVUT na podporu celoškolských aktivit 2015 (FCA 2015) bylo podáno 58 projektů
s celkovou požadovanou dotací 6.411.137,- Kč. Jeden projekt byl stažen před zasedáním komise. Dotace
FCA pro rok 2015 je 2.200.000,- Kč.
2. Komise pro hodnocení projektů, jmenovaná rektorem ČVUT, jednala dne 28.září 2015 ve složení:
Předseda

Členové

Nožička Jiří, prof. Ing., CSc.

prorektor pro rozvoj

Bíla Jiří, prof. Ing., DrSc.

FS ČVUT v Praze

Janoušek Jan, doc. Ing., Ph.D.

AS ČVUT – zaměstnanci

Sezemská Lucie, Bc.

AS ČVUT – studenti

Musílek Ladislav, prof. Ing., CSc.

FJFI ČVUT v Praze

Ehrlich Jiří, Ing.,

Odboru rozvoje R ČVUT

3. Komise konstatovala, že projekty byly podány v souladu s vyhlášením FCA 2014. Byl vyřazen projekt
Studentská unie ČVUT - BEST Prague který není součástí ČVUT a nemůže být tedy podpořen.
4. Komise posuzovala projekty podle 3 základních kritérií:
• soulad navrhovaného projektu se strategií rozvoje ČVUT a prioritami DZ ČVUT – integrita ČVUT,
spolupráce fakult v pedagogické a VaV oblasti, internacionalizace ČVUT, zvýšení atraktivity studia na
ČVUT a propagace ČVUT;
• celoškolský význam a dopad navrhovaného projektu;
• přiměřenost finančních prostředků na řešení, zejména s ohledem na požadovanou výši osobních
nákladů.
5. Na základě těchto kritérií Komise zpracovala pro pana rektora návrh na udělení finanční podpory a současně
u některých projektů doporučila požadovanou výši podpory upravit.
6. Na základě tohoto návrhu rozhodl pan rektor udělit z Fondu CA podporu 29 projektům v celkové výši
2.200.000,- Kč.
7. Přehled podpořených a nepodpořených projektů z Fondu celoškolských aktivit 2015 je uveden v tabulce.
8. Přidělené finanční prostředky převede Odbor ekonomického řízení a controllingu R ČVUT na příslušnou
fakultu/účetní středisko řešitele projektu.
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