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Vyhlášení Fondu na podporu celoškolských aktivit 2020 
 

 

Fond ČVUT na podporu celoškolských aktivit v roce 2020 bude cíleně podporovat a oceňovat integrační aktivity 

přesahujících rámec pracoviště a fakulty ČVUT. Podávané projekty musí mít výrazně celoškolský charakter 

podporující horizontální spolupráci především ve vzdělávací činnosti. Finanční prostředky z Fondu jsou 

přiznávány pouze pracovištím, pracovníkům a studentům ČVUT. Prostředky jsou určeny výhradně na neinvestiční 

výdaje a nejsou převoditelné do následujícího roku. Prostředky Fondu nebudou poskytovány na podporu pořádání 

konferencí. 

 

Výše alokace Fondu na podporu celoškolských aktivit pro rok 2020 je 2.000.000,- Kč. 

 

Podpořeny budou vybrané projekty, jejichž celková suma částek jednotlivých podpořených projektů dosáhne 

celkové výše alokace Fondu. Výše požadovaných finančních prostředků na realizaci projektu musí být přiměřená 

předmětu projektu. Pro doplnění je možné uvést, že průměrná výše podpořených projektů v uplynulých třech letech 

byla 75 tis. Kč a veškeré informace jsou zveřejněny na tomto odkazu1. 

 

Pravidla pro udělení příspěvku z Fondu na podporu celoškolských aktivit jsou uvedena dále. 

 

Návrhy projektů na podporu z Fondu se předávají na předepsaném formuláři odboru rozvoje RČVUT elektronicky 

na adresu: jiri.ehrlich@cvut.cz, ve formátu word a pdf a to nejpozději do 19. května 2020 (1. kolo). Po ukončení 

karantény budeme vyžadovat u projektů, které budou podpořeny, návrh projektu v písemné podobě v jednom 

vyhotovení s podpisem vedoucího součásti. 

 

 

Pravidla pro udílení příspěvku na podporu celoškolských aktivit v roce 2020 

Preambule 

 

Fond ČVUT na podporu celoškolských aktivit při uskutečňování akreditovaných studijních programů a 

programů celoživotního vzdělávání a s nimi spojené tvůrčí činnosti (dále jen Fond) je založen k cílené podpoře a 

 
1 https://portal.cvut.cz/informace-pro-studenty/stipendia-nadace-granty/fond-cvut/predchozi-rocniky/ 

https://portal.cvut.cz/informace-pro-studenty/stipendia-nadace-granty/fond-cvut/predchozi-rocniky/
mailto:jiri.ehrlich@cvut.cz
https://portal.cvut.cz/informace-pro-studenty/stipendia-nadace-granty/fond-cvut/predchozi-rocniky/
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oceňování integračních aktivit přesahujících rámec pracoviště a fakulty, k prezentaci vzdělávací a s ní spojené 

činnosti ČVUT v národním nebo mezinárodním měřítku, k podpoře příslušných společenských i sportovních akcí a 

aktivit spojených se vzdělávací a související činností, popř. k ocenění významného osobního přínosu 

odpovídajících aktivit celoškolského významu.  

 

 

Postup při udělování příspěvků  

 

1. Finanční prostředky z Fondu jsou přiznávány pracovištím, pracovníkům a studentům ČVUT na základě 
žádosti (popř. návrhu) předloženého rektorovi prostřednictvím odboru rozvoje RČVUT v termínech 19. 5. a 
15. 9. příslušného roku. Formální náležitosti žádosti (popř. návrhu) jsou vedeny v Čl. 8.  

 

2. O udělení příspěvku rozhoduje rektor na základě doporučení nejméně čtyřčlenné komise pod vedením 
prorektora pro rozvoj a strategie, v níž dva členové jsou jmenováni podle návrhu AS ČVUT. 

 

3. Finanční prostředky jsou přidělovány na aktivity uskutečněné v příslušném roce a budou převedeny té 
součásti ČVUT, ze které byla žádost podána. 

 

4. Prostředky na podporu celoškolských aktivit k prezentaci vzdělávací a s ní spojené činnosti ČVUT v národním 
nebo mezinárodním měřítku jsou určeny k úhradě části nákladů spojených s aktivitami směřujícími k úspěšné 
prezentaci činností ČVUT, na nichž se podílejí katedry (ústavy) různých fakult a součástí ČVUT. 

 

5. Prostředky určené k podpoře celoškolských společenských nebo sportovních akcí spojených se vzdělávací a 
související činností ČVUT jsou určeny k úhradě části nákladů na přípravu a realizaci těchto aktivit v národním 
nebo mezinárodním měřítku, na nichž se podílejí katedry (ústavy) různých fakult a součástí ČVUT. 

 

6. Veškeré aktivity, které jsou podpořeny a mají kladný vliv na dobré jméno ČVUT musí být prezentovány 
vhodným způsobem navenek a musí být o jejich konání dopředu podána informace odboru PR a marketingu, 
aby mohlo případně dojít ke správné volbě a koordinovanému postupu při společné prezentaci. 

 

7. Zvlášť významné realizované přínosy jednotlivců nebo kolektivů v oblasti příslušných celoškolských akcí a 
aktivit spojených se vzdělávací a související činností ČVUT mohou získat zvláštní odměnu rektora. 

 

8. Žádost podává žadatel s vyjádřením děkana fakulty (příp. ředitele součásti), nebo prorektora ČVUT. Přílohou 
žádosti (popř. návrhu) je: 
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a) stručný popis současného stavu a sledovaných cílů navrhované nebo realizované aktivity, 
b) stručný popis navrhovaného způsobu realizace, 
c) jasné formulování přínosu navrhované aktivity pro ČVUT, 
d) podrobný rozpis finančních nároků navrhované aktivity, 
e) výši a zdůvodnění požadovaného příspěvku, 
f) termín realizace, 
g) způsob prokázání využití prostředků, budou-li přiděleny. 

 

 

 

(Pozn.: Pravidla schválil Akademický senát ČVUT dne 22. dubna 2020 jako Přílohu „Metodiky rozpisu příspěvků a 

dotací přidělených ČVUT a oddělení prostředků na mimonormativní financování pro rok 2020“). 

 


