
FORMULÁŘ A MÁG

výzkum grantové poetiky

14. června, 2018, Studio Alta, Praha

Čteči sedí vedle sebe, každý mluví do svého telefonu.

Čteč toho, co je normálně: Jiří Forejt

Jiří Forejt: dramaturg, pedagog a grantový mág (grantový také a grantový tunelář) filmově-
výchovné společnosti Free Cinema, dále metodik filmové výchovy Artama a dramaturg 
Marienbad Film Festivalu. V neposlední řadě doktorand na FAMU.

Čteč toho, co je tučně: Ondřej Vavrečka

Filmař a pedagog na FAMU. 
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CELKEM: max 10 min.
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https://www.602.cz/o-nas/ke-stazeni/aktualni-produkty/form-filler/

29720001/0710 

technické, lékařské a biologické, zemědělské a biologicko-environmentální, společenské 
a humanitní 
 
vědy o neživé přírodě; 

1. do datové schránky: ng8unnb,  

2. poštou/osobně 

ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1

Klíčová bude komunikační strategie pro oslovení. Přizpůsobíme ji s ohledem na cílové 
skupiny. Vytvoříme video upoutávku, která by rezonovala a měla virální potenciál na 
sociálních sítích. Samozřejmostí je vytvoření plakátu a placené inzerce na sociálních sítích. V 
komunikaci  bude zásadní využití jednotlivých komunikačních kanálů, kterým dodáme 
základní propagační balíček a případně jim přispějeme finanční prostředky na online 
propagaci.

Komunikační strategie: (dvojtečka)

Webové stránky budou dostupné online od prosince roku 2016.

Ustanovení: (dvojtečka)

Navrhovatel v době podání návrhu projektu 

(např. projekty velké infrastruktury atd.)

se podílí na popisu vztahu projektu k předkládanému návrhu projektu

(včetně služeb zveřejňování výsledků projektu)

s výjimkou aktivní prezentace výsledků řešení projektu.

Další odstavec.

Provoz, opravy a udržování majetku využívaného při řešení projektu, členské příspěvky v 
institucích, 

(je-li členství prokazatelně nezbytné či ekonomicky výhodné pro řešení projektu)
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jejichž vynaložení přispěje k realizaci projektu

(nejdéle tedy po dobu řešení projektu)

tvoří hodnocení návrhů projektů. 

(Tečka.)

REALIZACE PROJEKTU

*CINK, 3:00

Program:

Případová studie I. Případová studie II. Případová studie III. Masterclass zahraničního 
hosta. Projekty rezidentů IV. 

Podává-li žadatel o podporu kategorie podpory slučitelné s vnitřním trhem, žádost o podporu 
prostřednictvím zmocněnce nebo potvrzení banky o vedení účtu žadatele o podporu, 
prohlášení žadatele o podporu o vyloučení osob z řízení o žádosti o podporu, údaje pro 
ověření bezúhonnosti žadatele o podporu, prezentace dosavadní činnosti žadatele o podporu, 
písemná smlouva žadatele o podporu musí být vyhotovena v českém jazyce.

V žádosti o podporu a všech formulářích příloh se slovem „žádost“ rozumí žádost o 
podporu, slovem „žadatel“ se rozumí žadatel o podporu, a slovem „podpora“ se rozumí 
podpora... podpory.

Uveďte hlavní členy tvůrčího/(lomeno) realizačního týmu ((závorkapozice, pracovní náplň, 
stručný životopis).

PhDr.

Mgr.

PhDr. PhD.

PhD. et PhD.

MA

MBA (embéá)

MgA.
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Ing. arch. (ingarch)

Ak. mal.

Ing. CSc. (ingcéescé)

Doc.

Prof.

Prof.

a Prof.

a Bc. 

et BcA.

a tak dál.

*CINK, 2:00

Nesnadné bude také ospravedlnit v očích účastníků rozsáhlost časové dotace, která se pro 
řadu z nich stává překážkou. Nicméně, jak jsme avizovali výše, jde nám o vytvoření středně 
velké kompaktní skupiny.

V případě, že řešení projektu vyžaduje „oprávnění k používání pokusných zvířat“, 
uchazeč musí během soutěžní lhůty dodat „oprávnění k používání pokusných zvířat“ 
(dřívější akreditace uživatelského zařízení) s platností minimálně do začátku řešení 
projektu.

*CINK, 1:00

Cílem je podpořit obnovu nebo vybudování a využití bude v souladu s principy vize: 
(dvojtečka)

podpora 

výzkumu s důrazem na základní výzkum

podpora 
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rozvoje 

podpora 

odborné činnosti 

podpora 

prostřednictvím kvalifikované reflexe 

podpora 

je určena pro pořádání odborné konference

podpora 

a povinné přílohy 

*CINK, 0:30

Přílohy. 

Část DA

Část DB-rozpis

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

Část Zdůvodnění DB-rozpis

Část DB-osobní náklady

a)

b)

c)
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d)

e)

Potvrzuji, že nejsem v konfliktu s § 4c zákona č. 14/2017 Sb. 

f)

Část DC

a)

b)

c)

d)

Webové stránky budou dostupné online od prosince roku 2016.

Řešení:

Část ZA

Část ZB-sumy

Část ZB-rozpis, Zdůvodnění ZB-rozpis, Část ZB-osobní náklady

Nechceme projekt přeceňovat. 

Část ZO 

Část ZC 

Jsme realisté a nechceme slibovat nerealizovatelné. 

*CINK, 1:30

11) Část Závěrečná karta projektu 

Doufáme, že se nám tím podaří přispět k rozvoji celého oboru.

Další komentáře: (dvojtečka)

Webové stránky budou dostupné online od prosince 2016.
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Děkujeme.  (tečka)

V Jablúnce dne 14. června 2018

V Húslenkách dne 14. června 2018

Podpis.

*CINK

Podpis.

*CINK

(Tečka.)

*CINK

(Tečka.)

*CINK

*CINK

*CINK

P. S. Oproti sezoně 2018 plánujeme v roce 2019 navýšení počtu výstupů z 65 na 80. Tím 
docílíme navýšení zásahu cílové skupiny z 3400 na rovné 4000. 
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