Zápis ze zasedání grantové komise ze dne 15.4.2015 k Výzvě děkana Filmové a televizní fakulty
Akademie múzických umění v Praze na: „Podporu společných projektů studentů AMU+AVU+VŠUP
v roce 2015“

Přítomni:
AVU:
Doc. Anna Daučíková, akad. soch.
DAMU: MgA. Petr Prokop
FAMU: MgA. Pavel Jech
HAMU: PhDr. Ingeborg Radok Žádná
VŠUP: Mgr. Martina Pachmanová, Ph.D.
Hosté:
FAMU:

ing. Viera Hladišová

Program:
1. Informace o podaných projektových žádostech
2. Hodnocení žádostí, návrh finanční
3. Hlasování o projektech navržených k finanční podpoře
4. Informace tajemnice FAMU
5. Rozšíření povinností řešitelů
6. Návrhy na inovaci výzvy pro příští rok

Děkan Jech přivítal přítomné zástupce z AVU, DAMU, HAMU a VŠUP a poděkoval jim jak za účast v rámci
sestavené grantové komise, tak za strávený čas, který věnovali přípravě pro dnešní jednání.

1. Do prvního ročníku soutěže určené na podporu společných projektů studentů AMU+AVU+VŠUP
bylo podáno celkem 59 žádostí, z toho bylo 8 žadatelů z AVU, 11 z DAMU, 27 z FAMU, 6 z HAMU a
7 žadatelů z VŠUP.
Alokovaná částka na podporu projektů rozvíjejících mezioborovou spolupráci vzájemnou inspirací,
interakcí a inovací činila 500 tis. Kč.

2. Komise přistoupila nejprve k formálnímu hodnocení projektových žádostí a jednomyslně se shodla
na vyřazení těch, které nesplňovaly základní formální kritéria, tj.:
 Podání projektové žádosti ve stanovené soutěžní lhůtě,
 způsob a místo podání žádosti,
 úplnost žádosti (zda obsahuje všechny části předepsaného formuláře vč. podpisu žadatele,
spolužadatele, obou garantů, vedoucího katedry či ateliéru).
Z dalšího posuzování bylo vyřazeno celkem 15 projektových přihlášek.
Komise dále projednala všechny žádosti, které nevykazovaly formální nedostatky, po obsahové
stránce na základě následujících kritérií:
 Umělecká kvalita projektu kvality projektu a předpokládaných výstupů,
 doporučení garantů,
 navrhovaný způsob realizace projektu vč. role a způsobu zapojení spoluřešitele, příp.
dalších členů řešitelského týmu,
 opodstatněnost a přiměřenost požadovaných finančních prostředků ve vztahu k celkovému
rozpočtu projektu a předpokládaným výstupům,
 úplnost a srozumitelnost žádosti.

Komise posuzované projektové žádosti vyhodnotila, z toho u 24 doporučila jejich finanční podporu
a u každé navrhla její konkrétní výši. Komise o svém návrhu hlasovala.

3. Hlasování grantové komise o rozdělení alokovaných finanční prostředků mezi projekty, které
doporučila k realizaci s podporou z CRP proběhlo takto:
PRO: 5
PROTI: 0
Komise jednomyslně odsouhlasila podporu 24 projektů v celkové výši 500 tis. Kč.
Seznam všech projektových žádostí vč. stanoviska grantové komise tvoří přílohou tohoto zápisu a
bude zveřejněn na úředních deskách všech participujících škol/fakult.

4. Ing. Viera Hladišová, tajemnice FAMU, sdělila, že řešitelům podpořených projektů bude
poskytnuta finanční podpora v přidělené výši formou stipendia prostřednictvím svých škol
bezhotovostním převodem na účet řešitele do 30.4.2015. Řešitelé projektů zodpovídají za použití
přidělené finanční podpory v souladu s požadavky uvedenými v rozpočtové části projektové
žádosti, pokud není grantovou komisí uvedeno jinak.
Dále připomněla, že řešitel je povinen v dostatečném předstihu oznámit písemně na email:
viera.hladisova@famu.cz závažné změny v projektu (např. změna řešitele, rozpočtu, výstupů
apod.). Neoprávněně vynaložené prostředky a prostředky nevyčerpané do data ukončení realizace
projektu uvedeného v žádosti je řešitel povinen bez prodlení vrátit na účet své školy.

5. Po dohodě členů komise s tajemnicí FAMU, ing. Hladišovou, bylo dále ujednáno, že do konce
měsíce dubna dojde k úpravě formuláře závěrečné zprávy, a tím i k rozšíření povinností řešitele,
který do měsíce od ukončení projektu, musí jako součást závěrečné zprávy doložit naskenované
daňové doklady (účtenky/faktury), ze kterých bude zřejmý název dodavatele (IČ a DIČ), datum
vystavení/splatnosti/uskutečnění zdanitelného plnění, účtovaná částka a poznámka odkazující na
příslušnou rozpočtovou položku, která s nákladem souvisí. Originály těchto dokladů je řešitel
povinen archivovat a na vyzvání členů komise či tajemnice fakulty je ve stanovené lhůtě doložit.
Grantová komise dále ukládá za povinnost řešitelům těch projektů, jejichž dílčím či hlavním
výstupem jsou jakékoliv tiskem či elektronicky publikovatelné materiály (katalog, propagační
letáky/plakáty, pozvánky na akci atp.) uvádět na nich tuto informaci: „Projekt byl realizován díky
finanční podpoře MŠMT.“

6. Závěrem proběhla krátká diskuze na téma inovace podmínek soutěže v příštích letech včetně
event. navýšení alokovaných finančních prostředků určených na podporu kvalitních a originálních
projektů.
Přítomní členové komise se shodli, že v příštích letech by měly být podporovány především takové
projekty, kde bude jasně deklarována intenzivnější mezioborová spolupráce s aktivním zapojením
studentů ze všech tří škol.

Zapsala: Silvie Demartini
Za správnost: MgA. Pavel Jech

