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POKYNY K VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI 
na výzkumně vzdělávací aktivitu pro mladé 
 
Ve formuláři vyplňte šedým pozadím označené buňky. 
 
ad IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název: Uveďte název výzkumně vzdělávací aktivity pro mladé (dále jen „aktivita“, nebo „VVAM“). 
Termín konání: Uveďte termín vlastního konání aktivity a počet dnů. 
Místo konání: Uveďte název/vy zařízení, kde bude aktivita probíhat, a adresu/y. 
Internetová stránka: Uveďte odkaz na internetovou stránku aktivity, nebo uveďte datum, od kterého 
bude k dispozici. 
Typ: Uveďte typ aktivity, tj. jednorázová, nebo opakující se (uveďte četnost opakování, např. 
1x/2 roky apod.). 
Forma: Uveďte formu aktivity, tj. kurz, letní škola, zimní škola, workshop, seminář apod. 
Účastníci: Uveďte plánované počty jednotlivých kategorií účastníků aktivity, tj. posluchačů (mladých 
výzkumných pracovníků a studentů; ostatních), přednášejících (tj. vyučujících, školitelů a lektorů) a pořadatelů, a to v rozlišení na účastníky z ČR a ze zahraničí; u účastníků za zahraničí uveďte počet zemí. Každý účastník může být zařazen pouze do 1 kategorie, tj. v případě možnosti zařazení 
do více kategorií (např. pořadatel je současně přednášejícím) zařaďte pouze do nejrelevantnější kategorie. 
Pořádající pracoviště AV ČR (žadatel): Uveďte název, adresu a IČ pořádajícího pracoviště AV ČR. 
Koordinátor žadatele: Uveďte jméno, příjmení, titul/y, rok narození a kontaktní údaje (e-mail, 
telefon) koordinátora žadatele. 
Spolupořádající organizace: Uveďte název, adresu a IĆ spolupořádající organizace. V případě 
dvou a více spolupořádajících organizací tabulku zkopírujte. 
 
ad ODBORNÁ ČÁST 
Maximální rozsah této části (bez programu) je 1-2 strany A4. 
 
Popis cílů, výstupů a přínosů: Uveďte, co je hlavními cíli aktivity, zdůvodněte volbu její formy, 
uveďte přehled předpokládaných výstupů a přínosů pro cílovou skupinu i pořádající pracoviště 
AV ČR (soulad se zaměřením pracoviště). V případě aktivity dlouhodobé zdůvodněte délku jejího trvání. 
Popis činností: Uveďte přehled činností, které budou v rámci aktivity realizovány, přehled 
předpokládaných přednášejících a pořadatelů. K žádosti přiložte program, informační letáky a jiné relevantní podklady k aktivitě (jsou-li v době podání žádosti k dispozici). 
Popis cílové skupiny: Uveďte předpokládané složení cílové skupiny, případně odůvodněte 
odchylky od kritérií, která má cílová skupina splňovat. 
 
ad FINANČNÍ ČÁST 
Maximální rozsah této části jsou 1-2 strany A4. 
Částky uveďte v Kč, zaokrouhlené na celé číslo. 
 
Požadovaná výše dotace od AV ČR: Uveďte náklady na cílovou skupinu a na pořádání aktivity 
v položkovém členění dle formuláře a zdůvodněte je. 
Přehled spolufinancování z ostatních zdrojů: Uveďte zdroje financování jednotlivých položek 
(např. pracoviště AV ČR, spolupořádající organizace, sponzoři, účastnické poplatky apod.; v případě 
potřeby přidejte řádky, nadbytečné řádky umažte) a zdůvodněte je. Dále je nezbytné uvést další zdroje financování, včetně konkrétní výše příspěvků požadovaných od účastníků. 
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POKYNY K PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI 
na výzkumně vzdělávací aktivitu pro mladé 
 
Žádost o dotaci podává ředitel pořádajícího pracoviště na AV ČR do 12. 11. 2016 (rozhodující je 
datum odeslání), a to: 
 v listinné podobě (1 vyhotovení, jednostranně vytištěné, podepsané a orazítkované, na  obálce 

s uvedením „Výzva VVAM“) poštou na adresu kontaktní osoby (viz níže); 
a rovněž 

 v elektronické podobě (vyplněný formulář Word) na e-mailovou adresu kontaktní osoby 
(viz níže). 

 
Formulář žádosti o dotaci je k dispozici ke stažení na internetové stránce AV ČR v rubrice 
Zahraniční spolupráce: http://int.avcr.cz/.  
 
Kontaktní osoba 
PhDr. Klára Šámalová 
Odbor mezinárodní spolupráce 
Kancelář Akademie věd ČR Adresa: Národní 1009/3, 117 20 Praha 1 
E-mail: samalova@kav.cas.cz  Telefon: 221 403 299 
 


