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Nadační fond Univerzity Karlovy, nadační fond

vyhlašuje výzvu č. 1/2021 k podávání žádostí v 

GRANTOVÉ VÝZVĚ PROJEKTU 
STUDENTI PROTI PANDEMII (DÁLE SPP) 

NA ROK 2021

Preambule

Nadační fond Univerzity Karlovy vyhlašuje dne 7. 4. 2021 při příležitosti výročí založení univerzity svou 
historicky první výzvu k zasílání žádostí o grantovou podporu: Studenti proti pandemii.

Cílem výzvy je podpořit studentské projekty zaměřené na zmírnění dopadů pandemie onemocnění COVID-19. 
V souladu s novým Strategickým záměrem UK, Etickým kodexem UK a vnitřními pravidly Nadačního 
fondu usilujeme vypsáním výzvy o podporu aktivit třetí role a posílení vzájemného respektu, sounáležitosti 
a solidarity v rámci univerzity.

Grantová výzva Studenti proti pandemii je financována z daru, který Nadačnímu fondu Univerzity 
Karlovy poskytla společnost GeneSpector s.r.o. založená dceřinou společností univerzity Charles University 
Innovations Prague, s.r.o.  Oběma společnostem bychom chtěli touto formou vyslovit poděkování za podporu.

Výzva je určena pro studenty, studentské týmy a studentské organizace a spolky Univerzity Karlovy.

Cílem projektu SPP je podpořit projekty studentů i studentských organizací Univerzity Karlovy (dále jen 
UK), zaměřených na zmírňování důsledků pandemie onemocnění COVID-19 zejména pro studující na UK.

Termín vyhlášení:  7. 4. 2021

Termín uzávěrky:  6. 6. 2021

Termín realizace podpořených projektů: 31. 12. 2021

Žadatel 1) o podporu může: 

● předložit maximálně jeden návrh projektu

● žádat až do výše 100 % celkových nákladů projektu

● žádat max. o 250 000 Kč

1) Žadatelem se rozumí student jednotlivec, uskupení několika studentů tvořící tým, nebo studentská organizace. Ani v jednom případě nesmí 
být v řešitelském týmu zastoupen jednotlivec, který by byl uveden jako součást řešitelského týmu jiného projektu v rámci jiné žádosti. Jinak 
řečeno, jeden student může být řešitel pouze jednoho projektu. 



ZÁSADY GRANTOVÉ VÝZVY 
STUDENTI PROTI PANDEMII (SPP)

V návaznosti na finanční dar, který byl Nadačnímu 
fondu Univerzity Karlovy (dále jen NFUK) věnován 
společností GeneSpector, s.r.o., vyhlašuje NFUK svou 
historicky první grantovou výzvu (SPP) s cílem zmírnění 
dopadů aktuální pandemie onemocnění COVID-19, 
zejména za účelem podpory projektů a činností 
studentů Univerzity Karlovy souvisejících s jejich 
univerzitním studiem, a to v oblastech:

● souvisejících s onemocněním COVID-19, a to 
zejména pro studenty, kteří byli epidemií zvláště 
znevýhodněni;

● spadajících do tzv. třetí role univerzity a zároveň 
v těchto oblastech souvisejích s dopady onemocnění 
COVID-19.

ŽADATEL / ŘEŠITEL:

Žadatelem/řešitelem projektu mohou být jednotliví 
studenti UK, týmy složené z jednotlivých studentů, 
přičemž studenti UK musí tvořit nadpoloviční většinu 
členů těchto týmů, a také studentské organizace uvedené 
v univerzitním seznamu spolků a nadací. 

Každý žadatel/řešitel 2) může předložit maximálně jeden 
návrh projektu.

Termín vyhlášení SPP: 7. 4. 2021

Termín uzávěrky SPP: 6.6. 2021

Vyhlášení výsledků SPP: nejpozději do 10. 7. 2021

Realizace projektů: od 1. 8. 2021 do 31. 12. 2021

Závěrečná zpráva a vyúčtování projektu:  1 měsíc od skončení projektu, resp. do 31. 1. 2022

HARMONOGRAM:

PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ 
O PODPORU:

Žádost s přílohami je třeba vyplnit na předepsaném 
online formuláři, prostřednictvím Microsoft Forms 
(vzor formuláře je přílohou této výzvy). Kompletní 
žádost o podporu pak obsahuje:

● formulář žádosti včetně podrobného popisu 
a specifikaci rozpočtu 

 a. popiště žadatele a (spolu)řešitele 3),

 b. popište, co je podstatou a cílem projektu, kdy 
budou probíhat jaké aktivity, kdo bude projekt 
realizovat a jaké budou výstupy projektu, 

 c. sestavte návrh rozpočtu projektu a specifikujte, 
jaké konkrétní náklady zahrnují jednotlivé položky 
rozpočtu. Důkladně rozpočet promyslete, neboť 
bude předmětem kontroly po dodání závěrečné 
zprávy projektu. Uveďte též celkový rozpočet 
a metody spolufinancování, pokud bude projekt 
financován i jinými prostředky než NFUK,

● obrazová dokumentace či vizualizace popisovaného 
projektu (nepovinná příloha žádosti  
– nemá předepsanou formu)

● reference (nepovinná příloha žádosti  
– nemá předepsanou formu)

● historie obdobných aktivit žadatele s krátkou anotací 
(nepovinná příloha žádosti – nemá předepsanou formu)

2) Žadatelem/řešitelem se rozumí student jednotlivec, uskupení několika studentů tvořící tým, nebo studentská organizace. Ani v jednom 
případě nesmí být v řešitelském týmu zastoupen jednotlivec, který by byl uveden jako součást řešitelského týmu jiného projektu v rámci jiné 
žádosti. Jinak řečeno, jeden student může být (spolu)řešitel pouze jednoho projektu. 

3) Pokud je žadatelem právnická osoba, je třeba uvést také jmenovitě řešitelský tým. Pokud žádá skupina studentů, která tvoří řešitelský tým 
abez právní subjektivity, je třeba uvést hlavního řešitele projektu, který bude zodpovědný za nakládání s případně přidělenými prostředky.

https://centrumcarolina.cuni.cz/CC-41.html


ZPŮSOBILÉ NÁKLADY:

Náklady uvedené v rozpočtu projektu musí 
bezprostředně souviset s realizací projektu. 
Způsobilými náklady jsou materiální náklady neinvestiční 
povahy, náklady na služby, cestovné, ve výjimečných 
a řádně odůvodněných případech i osobní náklady zcela 
nezbytné pro realizaci projektu. Maximální výše grantu na 
jeden návrh projektu z prostředků vyčleněných v rámci 
SPP činí 250 000 Kč. Žadatel může žádat až do výše 100 % 
celkových nákladů projektu, nejvýše však o 250 000 Kč. 

KONZULTACE PŘÍPRAVY  
NÁVRHŮ PROJEKTŮ:
V případě dotazů k přípravě žádostí o podporu se 
obracejte na e-mail: info@nf.cuni.cz

KRITÉRIA HODNOCENÍ 
PROJEKTŮ: 
Žádosti splňující formální i obsahové náležitosti budou 
posouzeny Správní radou NFUK. Správní rada bude 
předložené návrhy projektů hodnotit podle těchto kritérií:

● šíření dobrého jména UK,

● společenský, kulturní, či vědecký přínos projektu, 

● obsahové zpracování projektu (jasná formulace 
obsahu a cíle, soulad s vyhlášeným okruhem, 
konkrétní realizační plán, personální zajištění, časový 
harmonogram projektu),

● návaznost projektu na strategické dokumenty UK 
(např. Strategický záměr UK),

● reálnost navržených aktivit včetně přiměřenosti 
nákladů a úrovně předpokládaných výstupů.

INFORMACE O VÝSLEDCÍCH:

O přidělení podpory rozhoduje na základě výše 
zmíněných kritérií a popisu projektu na svém zasedání 
Správní rady NFUK, která si vyhrazuje právo krátit 
navržený rozpočet projektu. S výsledky grantového 
řízení budou žadatelé seznámeni prostřednictvím 
webových stránek NFUK a e-mailové pošty. Oznámení 
o výsledcích je konečné a nelze se proti němu odvolat. 
Na podporu není právní nárok.

ŘEŠENÍ PROJEKTU  
A PODMÍNKY ČERPÁNÍ GRANTU:
Pro úspěšné řešitele bude vydáno rozhodnutí 
o poskytnutí grantu, které stanoví podmínky jeho čerpání. 

Příjemce podpory odpovídá za efektivní a hospodárné 
využití podpory v souladu s účely, pro které byla 
podpora poskytnuta. 

Podpora se poskytuje pouze na neinvestiční výdaje 
související s realizací předkládaných projektů.

UKONČENÍ PROJEKTU:

Přidělené prostředky musí být vyčerpány během 
kalendářního roku, na který jsou určeny. Příjemce 
předkládá elektronicky závěrečnou zprávu 
a vyúčtování čerpání grantových prostředků 
do jednoho měsíce po ukončení projektu, tedy 
nejpozději 31. 1. 2022. Formulář závěrečné zprávy 
bude zveřejněn na webových stránkách NFUK a bude 
také zaslán společně s rozhodnutím o přidělení podpory.

Návrh projektu se předkládá v elektronické 
podobě Michalovi Zimovi, tajemníkovi 
NFUK na adresu zadosti@nf.cuni.cz. 

Návrh projektu musí splňovat formální i obsahové 
náležitosti (viz výše), aby mohl postoupit do dalšího 
hodnocení Správní radou NFUK. V případě neúplně 
vyplněné žádosti či jiných nedostatků bude žadatel 
vyzván k doplnění, na které bude mít 48h od obdržení 
výzvy k doplnění. Projektům předloženým po termínu 
či obsahově nevyhovujícím vyhlášeným tematickým 
okruhům nemůže být podpora poskytnuta. 
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