SMĚRNICE Č. 2/2010

ze dne 23. dubna 2010
o
Rektor vydává tuto

podpoře

výzkumné, vývojové a

smě rnici J anáčkovy

inovační činností

akademie múzick ých

um ění

v

Brně :

ČÁS T PR VNÍ

Obecná ustanovení
Č l. I
Předmět

úpravy a právní

předpisy

(1) Tato směrnice upravuj e form y podpory výzk umné a vývojové či nnost i prac ovníků
JAMU. Cílem podpory je stimulace výzkumných, vývojových a inovačníc h aktivi t
pracovníků JAM U, které umožňuj í získat pro střed ky na institucionální výzk um a vývoj.

(2) Rozhodujícím kritériem pro poskytnutí podp ory je vytvářen í předpokl adů pro přímou
návaznost na výsledky vykázané v RIV a zároveň závaze k žadatele, v něm ž budou pře sně
definovány zám ěry, zam ýšlen é výsledky a j ej ich následné zhodnocení. Tyto zámě ry, výsledky
a zhodnocení musí být v souladu s termíny pro jejich uložení do interního systému evidence
odborných aktivit.
(3) Tato směrn i ce vychází ze zákona č . 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu,
experimentálního vývoj e a inovací z veřej ných prostředků a o změně některýc h souvísejících
zákonů (zákon o podpoře výzk umu a vývoje), ve zněn í zákona Č . I 10/2009 Sb.
Č l. 2
Předmět

podpory

(1 ) Podp ora výz kumu a výv oje z ve řej nýc h prostředků j e určena výhradně pro poskytnutí
s vymeze ním předm ětu činnosti ve výzkumné, vývoj ové a inovačn í
činnosti JAMU, včetně přím é pod pory zaměstnanců, kteří se na této činnosti přím o podílejí.
Podpora j e v souladu s tím poskytovan á formou dotace jako:
úč el ov ých prostřed k ů

a)

účelová

podp ora, kterou lze poskytnout na:
I . grantový projekt, ve kterém příj em ce sám stanovuje cíle a zp ůsoby řeš en í záměru
výzkumu a vývoje ve veřej né zakázce a ve kterém příjemce podpory pro vádí výzkum
a vývoj pro potřeby poskytovatele dotace, j enž j e jediným uživatelem j eho v ýs l edk ů,
zej ména v grantovýc h projektech vyhlášenýc h poskytovatelem ( GAČ R , T AČ R , MK
ČR, GA AV apod.),
2. programový projekt, ve kterém příjemce podpory vyjadřuje jakým způsobem a za
jakých podmínek příspěje k naplněn í c ílů programu výzkumu a vývoje
formul ovaného příslušnou fakultou JAM U,
3. specifický vyso koškolský výz kum, kterým j e výzkum prováděn ý studenty při
uskuteč ňov ání akreditovaných doktorských nebo mag isterských studij ních program ů
a který j e bezprostředně spojen s j ejich vzděl áváním dle Směrnice rekto ra Č . 2/200 9 o
specifickém výzkumu a Směrnicí rektora Č. 3/2009 o zásadác h studentské grantové
so utěže.
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b)

institucionální podpora , kterou lze poskytnout:
I. na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkwnné a vývojové činnosti JAMU ajejich
so uč ástí zej ména na základě zhodnocení jimi dosažených výs l ed ků v této oblasti,
2. na zákl adě smlouvy o spolupráci JAM U ajejich součástí s j inými institucemi na
národní nebo mezin árodní úrovni.
Č1.3

Formy podpory

pravidel pro rozdělení dotace pro každý rok je stanovení pravidel pro
na institucionální podporu výzkumu, vývoje a inovací a pro potřeby
projektů specifického výzkumu.
(I )

Součástí

rozdělení prostředků

(2) Proporci a objem rozdělovaných finan čn ích pro středků pro jednotlivé položky
podporovaných kapitol za jednotlivá pracovi ště stanoví rozpočet školy. V souladu se Směrnicí
kvestora č . 112010 o výpočtu režijních nákladů nezbytných pro realizaci výzkumu a vývoje a
v návaznosti na aktuální projektové aktivity a požadavky fakult bude předem stanovena i výše
případné kapitalizace části prostředků na institucionální podporu výzkumu , vývoj e a inovac í.
Výše nepřímých náklad ů spojených s výzkumem a vývojem JAMU ajejich souč ástí bude
každoročně určena procentním poměrem.
Č l. 4

Poskytnutí podpory
děkan na návrh komise složené z prorektora pro
vztahy, vědu a výzkum, děkana, proděkana pro vědu a zahra ni čí a zástupc ů
jednotlivých kateder. Za hospodárnost a efektivnost vynaložených prostředků nese
odpovědnost a garance děkan fakulty .

(I) O získání podpory rozhoduje

zahraniční

(2) Žadatel je o získání podpory informován písemně, nejpozději do 1 týdne od
rozhodnutí komise.
(3) Prostředky získané z dotace na institucionální výzkum nejsou nárokové, proto není
možné se proti rozhodnutí děkana odvolat.
ČÁST DRUHÁ
Přímé

náklady institucionálni podpory
Č l. 5

Přímým i

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

náklady institucionální podpory j sou zejména:
osobní náklady (čl. 6),
náklady finan čn í spoluúčasti na projektu (čl. 7),
stipendia studentů (čl. 8),
náklad y na podporu publ ikační činno st i (č l. 9),
náklady na prezentaci výs l edků (čl. 10),
náklady na zdroje informací a komunikaci (čl. 11),
náklady na software a hardware (čl. 12).
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Osobní náklady
(I) Děkan fakulty na návrh vedo ucího pracov iště stanoví podíl pracovních úkol ů
j ednotlivých aka demických pracovník ů, který j e urč en pro vědu, výzkum a inovace. Soupis
j ednotlivých pracovních č innost í souv isej ících s výzkumem a vývojem na fak ultě eviduj e a
pro každý rok aktualizuj e referát prod ěkana pro výz kum a vývoj .
nezbytné nákl ady na zaměstnance, včetně zam ěstna nců pracujících na
základě dohod o pracích konan ých mim o prac ovn í pom ěr, kteří zaj iš ťují organizaci a
admi nistrativní či nnosti související s výz kumnou, vývojovou a inovační aktiv itou JAMU.
(2)

Děkan urč í

Č l. 7

Náklady

finanční spoluúčasti

JAM U na projektu

(I) Fi nanční spoluúčast fakult y ze zdrojů instituci onáln í podpory výzkumu, vývoje a
inovaci schva luje děk an pro každý proj ekt a předepsanou dobu j eho finan čního plnění zvlášť .
Požadavek poskytovatele podpory na finanční spo l uúčast fakulty na proj ektu tak mu sí být
souč ástí původního návrhu rozpočtu projektu.
(2) Dě kan odpovídá za zajištění nezbytné finanční s po luúčasti vyplývající z konkrétní
projektové do kumentace výzkumného a výv oj ové ho projektu schváleného pro financování
některou z grantovýc h agentur.
Čl. 8

Stipen día studentů
náklady jsou sti pendia studentů zejména v grantové soutěži o podporu
v ob lasti speci fického výzkumu, která se řídí S měrn i cí Č. 2/2009 ze dne 24. listopadu
2009 o specifickém výzk umu a S měrnicí Č . 312009 ze dne 25. listopadu 2009 o zásadách
studentské grantové soutěže a v dalších výz kumných a vývoj ovýc h proje ktec h podl e
specifických potřeb vycházejících z projektov é dokumentace.
(l)

P římým i

projektů

mohou být i mim o řádná stipendia pro studenty, kteří se
úč astn í řešení proj ektu a tato účast není zaji štěna pro st ředky specifické ho vysok oškolského
výzkumu ( S měrnicí Č . 2/2009 ze dne 24. listopadu 2009 o specifickém výzk umu a Směrn icí Č .
3/2009 ze dne 25. listopadu 2009 o zásadác h studen tské grantové soutěže) . O výši stipendia a
jeho výp latních termínec h rozhod uje děkan na návrh vedouciho příslušného pracoviště.
(2)

Součástí přímých náklad ů

Č l. 9

Ná k lady na po dporu
(I )
a)
b)
c)

Přím é

náklady na podporu

publikační či nno stí

publikační či nnost i

jsou zejména náklad y na:

vydání sborn íků, monografií a kolektiv ních monografií, které vydává nebo spoluvydává
JAM U a na nichž se podílí pracovn ík JAMU a les poň 30 %,
vydávání časop is ů, do nichž pravidelně pracovníci JAMU přispívají,
přís pěvky v časopísec h zařazenýc h mezi recenzované č i impaktované.
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(2) Žádost m ůže předl ož it kaž dý zaměstnanec JAM U nebo student JAM U, zej ména
student doktorského studia. P odpořená publikace musí ve své kategori i sp lňovat kriteria
aktuální Metodiky hodnoc ení vědy a výzkumu. Navrhovatel publik ace je vázán vložením
publikace (v případě časopi su dílčích pří spěvků) do ínfonnačního systému školy, resp. RlY .
(3) Podpora stimulující pub likační aktivity zaměstnanců a stude ntů dle tohoto č l. j e každý
rok stanovována pro j ednotlivé typy pub likací ed ič ní radou . Podrobnosti stanovuje S měrnice
č. 412008 ze dne I. července 200 8 pro provoz E dičního střediska JAMU.
Č l. 10

Náklady na prezentaci

výsledků

nákladem jsou i cestovní náklady spoje né s prezentací výsledků výzkumu
st udentů a společné ho výzkumu akademických prac o vníků a st udentů, vč etně rozvoje
kontaktů mezi institucemi s obdobným programem a zvyšování předpokl adů pro spolupráci
jednotlivých pracovi šť.
(I)

Přímým

(2) Úhrada n ákl adů spojená s účastí na konferenci nebo sympoz in je pod m íněna
potvrzením o zařazení žadatele jako prezentují cího do programu konference a vyjád ře ním
vedoucího pří slu šnéh o pracovi ště žadatele.
Č l. 11

Náklady na zdroje informaci a komunikaci
Ze

zdrojů

pro institucionální podporu výz kumu, vývoje a inovací je možné financovat
autor izova ný přístup a propojení do metro politních sítí a
profesionálních databází pro zaj ištěn í a zlepšení spo lupráce s domácím i a zahranič ními
akad emickými institucemí .
zajištěn í pro středků um ožňuj ících

Č l. 12

Náklady na softwa r e a hardware
(I) Ze zdrojů pro institucionální podporu výzkumu, vývoj e a inovací je možné
financovat:

a)

b)

přímo u

technologickou podporu výzkumných a vývojových aktivit nákupem nebo
pronájmem zařízení sloužícíc h k udržování výzkumného potenci álu, speciálních př í stroj ů
a nástroj ů, profesionálního produkčního softwaru
p řím é náklady na jejich provoz , úhradu služeb za servis ní práce a údržbu tě chto zařízení a
další služby um ožňuj ící inovov áni j ejich fu nk č nos ti.

(2) Náklady dle odstavce 1 z prostředků institucionální podpory jsou uznatelné pouze ve
výši, která odpovídá předpok ládanému využití pořízeného maj etku a služeb pro činnost ve
výzk umu , vývoji a inovacích. P řed j ejich vyna ložením je tedy nutné jasně stanovit procentní
rozsah a konkrétní způsoby užití po řízen ého a služeb pro ob last výzku mu, vývoje a inovací.
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-5ČÁST TŘETÍ
Účinnost
Čl. 13

Tato sm ěrn i ce nabývá účinnosti dnem vydání.

