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I.
1. Na základě § 7 odst. 6 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění
pozdějších předpisů, a Směrnice rektora č. 14/2019 vyhlašuji interní soutěž o poskytování účelové podpory z
dotace na specifický vysokoškolský výzkum pro rok 2021.
2. Soutěžní lhůta začíná pro mezifakultní juniorské projekty dnem 7. 12. 2020 a končí dnem 8. 2. 2021, pro
fakultní standardní i juniorské projekty začíná 7.12.2020 a končí dnem 14.2.2021.
3. Hodnocení návrhů projektů začíná 9. 2. 2021 a bude ukončeno 28. 2. 2021.
4. Datum zahájení řešení projektů je 1. 3. 2021. V případě standardních projektů budou přednostně financovány
dvou a tříleté projekty, jejichž řešení začalo v roce 2020, resp. 2019 a jejichž dílčí zprávy mají kladné hodnocení
s doporučením hodnotícího panelu pokračovat.
5. Cílem podpořit umělecké obory na VUT bude z úrovně centra VUT pro rok 2021 vyčleněna z dotace na specifický
výzkum částka ve výši 2 mil. Kč. Tyto prostředky budou využity pro financování projektů specifického výzkumu
na FA a FaVu. Rozdělení dotace mezi fakulty účastnící se těchto projektů bude záviset na bodech RIV a RUV
dosažených v období 2015-2019.
6. Dále budou z dotace na specifický výzkum podpořeny z úrovně centra VUT juniorské mezifakultní projekty
částkou 2,6 mil. Kč.
7. Výše financování projektů specifického výzkumu závisí na dotaci pro podporu projektů specifického výzkumu,
kterou VUT obdrží od MŠMT pro rok 2021. Z úrovně centra nebudou použity k financování projektů
specifického výzkumu žádné další zdroje.
II.
Tato vnitřní norma nabývá účinnosti v den uvedený v jejím záhlaví.
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