1. Představení fondu CELSA
Dnešní podoba fondu CELSA byla schválena na jednání Výkonné rady tohoto uskupení v září
2016 v Lublani. Na tomto jednání bylo rozhodnuto o zřízení virtuálního fondu, jehož
prostřednictvím budou financovány výzkumné projekty minimálně mezi dvěma CELSA partnery,
z nichž jeden musí být vždy KU Leuven. Spolupráce mezi partnery musí vést k podání
společného kolaborativního projektu v H2020 či v obdobném evropském programu.
2. Koncepce fondu
CELSA partnery jsou: Univerzita Karlova, ČVUT, Univerzita Eötvös Loránd, Semmelweis
University, Budapest University of Technology and Economics, Univerzita v Lublani a KU
Leuven. Jednou ročně bude vyhlašována výzva k předkládání projektů, první výzva bude
zveřejněna v lednu 2017. RUK přispěje v roce 2017 € 60 000 a všichni další partneři přispějí €
60 000 na každou výzvu/ročně. KU Leuven přispěje 1 mil euro na každou výzvu/ročně. Musí se
jednat o nové finanční příspěvky, tzn. ne tzv. „in kind contributions“. Ročně bude financováno 10
až 11 projektů v závislosti na nastavení rozpočtu. Z výše zmíněných příspěvků budou partnerské
univerzity financovat každá svého výzkumníka, který se bude účastnit projektu.
3. Velikost projektů
Fond bude financovat společné výzkumné projekty s maximálním rozpočtem
€ 120 000 (v
případě účasti dvou partnerů) po dobu dvou let (tzn. RUK přispívá € 30 000, KU Leuven € 90
000, s každým dalším partnerem se rozpočet projektu navyšuje o € 30 000. Co bude v rámci
rozpočtu financováno je na rozhodnutí partnerů v projektu. V případě nákupu vybavení na
výzkum, zůstane toto vybavení na instituci, která ho zaplatila.
4. Vyhlášení výzvy k podávání projektů
Důležité termíny:
Vyhlášení výzvy leden 2017
Předložení návrhů projektů do 1.5.2017
Vyhlášení výsledků v červenci 2017
Zahájení projektů 1. října 2017

Podmínky:
•
•
•

Pro všechny vědní disciplíny
Alespoň 1 vědec KU Leuven a jeden vědec partnerské CELSA univerzity
Do 3 let od zahájení projektu se musí projektové konsorcium ucházet společně o výzvu
v H2020, jeho nástupci či jiném evropském projektu

Iniciativa se zaměřuje také na nové spolupráce. Chcete-li pomoci vědcům najít odpovídající
vědce v jiné CELSA partnerské instituci, kontaktujte na RUK Adélu Jiroudkovou (stejně jako se
všemi ostatními dotazy).
5. Template žádosti
Musí obsahovat následující:
•
•
•
•
•

Cover page (max. 1s)
Popis projektu (max. 4s)
Zdroje (max. 1s): popis vybavení, které lze již použít a které se musí naopak dokoupit
(bude důležité pro tvorbu rozpočtu)
Potenciál žádosti vzhledem k evropskému financování (max. 1s)
CV partnerů (max. 1s za každého participujícího výzkumníka)

6. Podání návrhů a kontrola způsobilosti
Bude využit online systém KU Leuven pro podávání návrhů, tzn. že konečný návrh projektu bude
předložen výzkumníkem z KU Leuven. Oddělení vědy KU Leuven bude poté kontrolovat všechny
náležitosti žádostí.
7. Evaluační panel CELSA
Vyhodnocení a výběr projektových žádostí CELSA Research Fund bude prováděno
prostřednictvím interdisciplinárního evaluačního panelu složeného z členů Rady pro výzkum a
vývoj KU Leuven, prorektorem KU Leuven pro vědu, po jednom členovi z každé CELSA instituce.
Hodnocena bude vědecká excelence (60%), přidaná hodnota spolupráce (20%) a potenciál
žádosti směrem k evropskému financování (20%). Členové panelu jsou vázáni mlčenlivostí. Celý
mechanismus hodnocení/bodování/rozhodnutí o udělení podpory a komunikace výsledku
řešiteli bude podrobně popsán v detailních pokynech při otevření výzvy.
8. Reportování
Probíhá jednou ročně jednoduchou zprávou o pokroku v projektu (bude poskytnut template, 1
s.). Na konci tříletého období projektu je třeba doložit seznam publikací vzešlých ze spolupráce
a podat přihlášku do některého z evropských projektů na podporu vědy a výzkumu.
9. Diseminace a využití výsledků
Mezi partnery bude při udělení financování uzavírána smlouva, která bude stanovovat pravidla
nakládání se společnými výsledky, ochranu duševního vlastnictví a další.

