ZMĚNY – STANDARDNÍ PROJEKTY 2017
V zadávací dokumentaci pro Standardní projekty s počátkem řešení v roce 2017 byly oproti roku 2016 zapracovány níže uvedené
změny.
Tento dokument slouží pouze jako doplňující materiál upozorňující na změny v aktuálně platné zadávací dokumentaci. Nejedná se
o právní dokument.












V článku 2.1. odst. (9) a (10) zadávací dokumentace (str. 3) byla nově doplněna definice
odborných a dalších spolupracovníků.
V článku 3.1. odst. (4) (str. 7) zadávací dokumentace došlo ke změně upravující možnost
účasti jedné osoby jako navrhovatele či spolunavrhovatele ve více projektech GA ČR.
V článku 3.2. odst. (13) písm. a) (str. 13) došlo ke změně uvádění impaktního faktoru
časopisu.
V článku 3.3. odst. (8) písm g) (str. 15) byly z důvodů častých dotazů a nejasností mezi
nezpůsobilé náklady výslovně přidány náklady na prohloubení kvalifikace osob
podílejících se na řešení projektu (nákup učebnic, školení, kurzy apod.).
V článku 3.3.1. osobní náklady byl doplněn odst. (4). (str.16). Zde jsou nově přidány
doporučené pracovní kapacity pro osoby podílející se na řešení projektu.
V článku 3.3.1. odst. (5). písm a) bod iv) (str.17) došlo k upřesnění podmínek pro
zaměstnance přijímané výhradně na řešení grantového projektu. Nově mohou mít tito
zaměstnanci v průběhu řešení grantového projektu sjednán na pracovišti příjemce
pracovněprávní vztah sjednaný výhradně na řešení jiného grantového projektu, popř.
jiného výzkumného projektu podporovaného externím poskytovatelem. Takovýto
základní pracovněprávní vztah však nesmí být hrazen z programu nebo projektu
zaměřeného na podporu rozvoje nebo udržitelnosti uchazeče resp. spoluuchazeče anebo
mohou být zaměstnáni na základě dohody o provedení práce.
V článku 3.3.1. odst. (5). písm c) (str.17) je změněn limit pro výši poskytnuté dotace
od GAČR na úhradu OON.
V tomto roce není na rozdíl od předchozích let po uchazeči požadováno čestné prohlášení
o případném spolufinancování grantového projektu a čestné prohlášení vztahující se
k osobám výhradně přijatým na řešení grantového projektu.
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