Oznámení o výsledcích veřejné soutěže na podporu grantových projektů POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP INCOMING – 2022
Grantová agentura České republiky ukončila hodnocení návrhů projektů přijatých do veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na podporu grantových
projektů základního výzkumu – POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP INCOMING 2022 a rozhodla o poskytnutí podpory na níže uvedené grantové projekty. Toto rozhodnutí je
přijato s podmínkou, že zákonem o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 budou Grantové agentuře České republiky přiděleny účelové prostředky ve výši již schválené
RVVI a vládou ČR. V případě přidělení účelových prostředků v nižší výši nebo z jiných zákonných důvodů si Grantová agentura České republiky vyhrazuje právo poskytnutí podpory
na některé níže uvedené grantové projekty omezit nebo podporu na některé tyto grantové projekty neposkytnout. Grantové prostředky budou jednotlivým příjemcům
poskytovány na základě smluv o poskytnutí podpory, které nemohou být s příjemci uzavírány dříve, než po nabytí účinnosti zákona o státním rozpočtu České republiky na rok
2022, tedy po skončení případného rozpočtového provizoria.
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Název

Uchazeč

Úpravy světelných nano/mikromotorů pro biomedicínské,
environmentální a analytické aplikace
Katalýza zprostředkovaná chalkogenovou vazbou - Nová
perspektiva v organokatalýze
Geneticky modifikované extracelulární vezikuly jako nové
zobrazovací a terapeutické látky pro specifické cílení do nádorové
tkáně
In-situ strukturní architektura a buněčné interakce Tau
neurofibrilů
Narativní hierarchie: Vedlejší postavy v byzantské historiografii

Vysoké učení technické v Brně,
Středoevropský technologický institut
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta
v Hradci Králové
Institut klinické a experimentální medicíny

3 OK2 – vědy o neživé
přírodě
3 OK2 – vědy o neživé
přírodě
3 OK3 – lékařské a
biologické vědy

Masarykova univerzita, Středoevropský
technologický institut
Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

3 OK3 – lékařské a
biologické vědy
3 OK4 – společenské a
humanitní vědy
3 OK4 – společenské a
humanitní vědy
3 OK4 – společenské a
humanitní vědy
3 OK4 – společenské a
humanitní vědy

První dějiny architektury a tvorba národního dědictví v
Masarykova univerzita, Filozofická fakulta
jihovýchodní Evropě (1860-1930). Nadnárodní přístup
Neortodoxní ortodoxie: Pozapomenutý příběh hledání "skutečné" Filosofický ústav AV ČR, v.v.i.
marxistické vědy ve východní Evropě
Nietzschova první filosofie v nové perspektivě
Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická
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