Grantová agentura České republiky ke dni 28. 11. 2018 ukončila na základě smlouvy o bilaterální spolupráci hodnocení na národní úrovni návrhů projektů přijatých do soutěže
SGA0201900003 – Mezinárodní projekty vyhlašované na základě bilaterální dohody s Ministry of Science and Technology (MOST), Tchajwan. Grantová agentura České republiky je
připravena financovat níže uvedené grantové projekty. Konečné rozhodnutí o udělení podpory na řešení projektů je na základě podepsaných mezinárodních dohod podmíněno shodným
hodnocením u DFG. Projekty budou podpořeny za podmínky, že budou doporučeny DFG k financování a za podmínky, že zákonem o státním rozpočtu České republiky na rok 2019 budou
Grantové agentuře České republiky přiděleny účelové prostředky ve výši schválené RVVI a vládou ČR. V případě přidělení účelových prostředků v nižší výši si Grantová agentura České
republiky vyhrazuje právo poskytnutí podpory na některé níže uvedené grantové projekty omezit nebo podporu na některé tyto grantové projekty neposkytnout.

Agentura

Navrhovatel

Název

Uchazeč

Doba trvání

Obor

MOST

Registrační
číslo
19-02858J

Mgr. Zdeněk Remeš, Ph.D.

Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

3

Technické vědy

MOST

19-14024J

Ing. Filip Mravec, Ph.D.

Technické vědy

19-23760J

3

Technické vědy

MOST

19-05840J

Vědy o neživé přírodě

19-05432J

3

Vědy o neživé přírodě

MOST

19-08260J

Fakulta informatiky
Masarykova univerzita
Matematicko-fyzikální fakulta,
Univerzita Karlova
Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.

3

MOST

3

Lékařské a biologické vědy

MOST

19-18773J

Lékařské a biologické vědy

19-09713J

3

Lékařské a biologické vědy

MOST

19-09161J

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Karlova
Ústav experimentální medicíny AV ČR,
v.v.i.
2. lékařská fakulta Univerzita Karlova

3

MOST

3

Lékařské a biologické vědy

MOST

19-09265J

Ing. Kateřina Setničková,
Ph.D.
prof. RNDr. Václav Matyáš,
Ph.D., M.Sc.
prof. RNDr. Petr Chvosta,
CSc.
MUDr. Hana Rauchová,
CSc.
prof. RNDr. Jan Tachezy,
Ph.D.
prof. MUDr. Josef Syka,
DrSc.
Assoc. Prof. MUDr. Jan
Laczó, Ph.D.
Mgr. Čeněk Šašinka, PhD.

Fakulta chemická Vysoké učení
technické v Brně
Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.

3

MOST

Přenos náboje a mikrobiologické interakce
hybridních nanostruktur oxidů kov.
Hyaluronan-kataniontové vezikulární komplexy interakce, struktura, fyziká...
Vývoj nových organicko-anorganických
kompozitních materiálů na bázi dendrim...
Ověření a zlepšení bezpečnosti kryptografie
eliptických křivek
Transformace energie a stochastická dynamika v
externě řízených aktivačních...
Úloha mozkového angiotensinu II, oxidu dusnatého
a volných kyslíkových radi...
Modulace vlastností exosomů endosymbionty
Trichomonas vaginalis
Využití plasticity mozku k ovlivnění ztráty sluchu s
věkem – účinky trénová...
Vliv genetických polymorfismů a fyzické aktivity na
prostorovou kognici: Me...
Vliv sociokulturních faktorů a písma na percepci a
kognici komplexních zrak...

Filozofická fakulta Masarykova
univerzita

3

Společenské a humanitní vědy
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