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Vyhlášení 19. kola Grantové agentury Univerzity Karlovy (rok 2022) 

 
 

Čl. 1 

Přihlášky nových projektů 
 

1. Přihlášky nových projektů se podávají prostřednictvím aplikace přístupné 

z www.cuni.cz, sekce „Věda a výzkum/Grantová agentura UK“ (http://www.cuni.cz/UK-

9291.html). 

2. Přihlášky nových projektů lze podávat průběžně, a to počínaje dnem 1. října 2021.  

3. Lhůtu pro podání přihlášek nových projektů na fakultě stanoví děkan.  

4. Lhůta pro podání přihlášek nových projektů na odbor pro vědu a výzkum RUK 

(elektronickým způsobem hromadně za fakultu) je stanovena na 11. listopadu 2021.  

5. Limity finančních prostředků a podmínky pro nové projekty jsou stanoveny opatřením 

rektora č. 20/2020. 

 

Čl. 2 

Žádosti o pokračování projektů 
 

1. Žádosti o pokračování projektů se podávají prostřednictvím aplikace přístupné 

z www.cuni.cz , sekce „Věda a výzkum/Grantová agentura UK“ (http://www.cuni.cz/UK-

9291.html). 

2. Žádosti o pokračování projektů lze podávat průběžně, a to počínaje dnem 1. října 2021.  

3. Lhůtu pro podání žádostí o pokračování projektů na fakultě stanoví děkan. 

4. Lhůta pro podání žádostí o pokračování projektů na odbor pro vědu a výzkum RUK 

(elektronickým způsobem hromadně za fakultu) je stanovena na 27. ledna 2022.  

5. Limity finančních prostředků všech pokračujících projektů jsou stanoveny opatřením 

rektora č. 20/2020. 

 

Čl. 3 

Závěrečné zprávy 
 

1. Závěrečné zprávy o dosažených výsledcích ukončených grantových projektů se podávají 

výhradně elektronickým způsobem, a to prostřednictvím aplikace přístupné 

z www.cuni.cz , sekce „Věda a výzkum/Grantová agentura UK“ (http://www.cuni.cz/UK-

9291.html). 

2. Závěrečné zprávy projektů lze podávat průběžně, a to počínaje dnem 1. října 2021.  

3. Lhůtu pro podání závěrečných zpráv na fakultě stanoví děkan. 

4. Lhůta pro podání závěrečných zpráv na odbor pro vědu a výzkum RUK (elektronickým 

způsobem hromadně za fakultu) je stanovena na 5. dubna 2022.1) 

 

V Praze dne 28. června 2021 

 

 

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA  

          

                                                 
1) Tento termín je platný i pro projekty s označením „hodnocení odloženo“. 

http://www.cuni.cz/
http://www.cuni.cz/UK-9291.html
http://www.cuni.cz/UK-9291.html
http://www.cuni.cz/
http://www.cuni.cz/UK-9291.html
http://www.cuni.cz/UK-9291.html
http://www.cuni.cz/
http://www.cuni.cz/UK-9291.html
http://www.cuni.cz/UK-9291.html

