Pravidla pro udělení příspěvku
na postdoktorandskou zahraniční stáž
Čl. I
Všeobecné informace
1.

Správní rada Nadace Experientia („Nadace“) rozhoduje o předložených žádostech o udělení
nadačního příspěvku na základě níže uvedených pravidel tak, aby byl naplněn cíl Nadace.

2.

V každém kalendářním roce Nadace uděluje maximálně dva nadační příspěvky na
postdoktorandskou zahraniční stáž.

3.

Podporovanou vědeckou oblastí jsou vědní obory: organické, bioorganické a medicinální
chemie a příbuzné disciplíny.

4.

Nadační příspěvek je určen pouze pro mladé vědkyně a vědce ve věku do 35 let, a to výhradně
k pokrytí cestovních a pobytových nákladů vynaložených v souvislosti s roční postdoktorandskou
stáží na zahraniční univerzitě ve výše uvedených oborech.

5.

Rozhodujícím kritériem pro získání nadačního příspěvku je kvalita a originalita předloženého
projektu a vědecká prestiž zahraničního pracoviště. Nedílnou součástí žádosti je doporučení
školitele Ph.D. studia, které musí obsahovat jak odbornou, tak osobní garanci. Před posouzením
žádosti si Správní rada Nadace nechá vypracovat stanovisko nezávislých odborných expertů.

6.

O předložených žádostech se bude jednat v co možná nejkratší době po uplynutí termínu pro
podání žádostí o nadační příspěvek v příslušném kalendářním roce a žadatelé budou o
stanovisku Správní rady Nadace bez zbytečného odkladu informováni.

7.

Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok.

8.

Podkladem pro poskytnutí nadačního příspěvku je Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku,
kterou Nadace uzavírá se žadatelem, jehož žádost o nadační příspěvek byla vybrána jako
úspěšná.
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Čl. II.
Podmínky a postup při podávání žádostí o udělení nadačního příspěvku
1.

O udělení nadačního příspěvku mohou žádat výlučně fyzické osoby ve věku maximálně 35 let ke
dni uzávěrky žádostí; hranice 35 let věku se prodlužuje o dobu, po kterou žadatel pečoval o
novorozené dítě, přičemž za péči o každé novorozené dítě se věková hranice posouvá o 1,5
roku, doloží-li žadatel kopii rodného listu dítěte, a dále o dobu prokazatelné dlouhodobé
nemoci žadatele.

2.

Žádost o nadační příspěvek na následující akademický rok lze podat vždy do 15. března
předcházejícího akademického roku; žádost však nelze podat dříve než v posledním roce Ph.D.
studia, v opačném případě se k žádosti nepřihlíží.

3.

Kompletní žádost je předkládána Správní radě Nadace elektronicky (formát pdf) na emailovou
adresu experientia@experientia.cz vždy do 15. března kalendářního roku nebo též
prostřednictvím webových stránek Nadace (www.experientia.cz).

4.

Příspěvek se uděluje absolventům Ph.D. studia na českých vysokých školách pro jednoleté
zahraniční stáže, splní-li níže uvedené podmínky, a to výhradně za účelem úhrady cestovních a
pobytových nákladů vynaložených v souvislosti se zahraniční stáží.

Podmínky žádosti o udělení nadačního příspěvku
5.

Žádost o udělení nadačního příspěvku se odevzdává v anglickém jazyce a musí obsahovat:
a. představení vědeckého projektu z oboru organické, bioorganické nebo medicinální chemie
v rozsahu 3-4 normostrany, kterému se žadatel hodlá věnovat na zahraničním pracovišti;
b.

výši požadované finanční částky vycházející z nezbytných finančních pobytových nákladů
doporučených přijímající osobou;

c.

strukturovaný životopis včetně údajů o diplomové a disertační práci (název práce, jméno
vedoucí/ho práce, afiliace, stručné shrnutí obsahu práce v délce 3 vět);

d.

identifikační údaje přijímací osoby (jméno, příjmení, adresa pracoviště včetně telefonu a
e-mailu);

e.

zvací dopis k jednoroční zahraniční stáži na pracovišti přijímající osoby s uvedením
předpokládaného počátku pobytu a nezbytných finančních pobytových nákladů.
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6.

Žadatel může případně doložit krátkou rozvahu o možnostech dalšího financování
postdoktorandské stáže pro případ jejího prodloužení se seznamem možných jiných zdrojů
financování (např. lokální, univerzitní, národní, mezinárodní programy pro postdoktorandy).

7.

Nezbytnou podmínkou pro udělení nadačního příspěvku je též doporučující dopis školitele Ph.D.
studia, který zašle přímo školitel Správní radě Nadace na email experientia@experientia.cz
nejpozději ve lhůtě pro doručení žádosti o nadační příspěvek; Správní rada Nadace zastoupená
ředitelkou potvrdí bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třetího pracovního dne, přijetí
doporučujícího dopisu prostřednictvím emailu zaslaného na emailovou adresu žadatele o
nadační příspěvek a jeho doporučujícího školitele.

Čl. III
Hodnocení žádostí o udělení nadačního příspěvku
1. Kritéria posuzování projektu:
–

zpracování návrhu projektu a reálnost cílů řešení,

–

koncepce a metodika řešení projektu,

–

vědecká závažnost a aktuálnost projektu,

–

přiměřenost finančních nákladů,

–

vědecká excelence pracoviště přijímající osoby.

2. Je doporučeno (ovšem není podmínkou), aby se projekt tematicky odlišoval od předchozího
výzkumu žadatele.
3. Důvody k vyloučení žádosti:
–

žádost neobsahuje všechny požadované náležitosti;

–

žadatel nesplňuje požadované podmínky;

–

nadační příspěvek byl již dříve žadateli udělen;

–

žadatel uvede v žádosti nepravdivé, nepřesné nebo neúplné údaje.

–

žadatel je osobou, která je členem orgánu Nadace nebo jejím zaměstnancem anebo
osobou těmto osobám blízkou.
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4.

Správní rada Nadace rozhoduje o výběru úspěšných žadatelů na základě vlastního uvážení při
zohlednění doporučení posuzovatelů odborné kvality žádostí i doporučením Grantového výboru
Nadace.

5.

Správní rada je oprávněna vyžádat si i další podklady, o nichž má za to, že jsou potřebné pro
posouzení oprávněnosti žádosti o nadační příspěvek.

6.

Vybraní kandidáti prezentují na společném zasedání Grantového výboru a Správní rady svůj
projekt. Zasedání se členy těchto orgánů se koná zpravidla na konci měsíce května
kombinovanou formou (prezenčně i on-line). Vybraní oslovení kandidáti zašlou nejpozději 2 dny
přede dnem konání tohoto zasedání prezentaci svého projektu (ve formátu ppt/pdf) na
emailovou adresu experientia@experientia.cz a sdělí závazně, zda se zasedání zúčastní osobně či
on-line. Předpokládaná délka prezentace projektu jednoho kandidáta na společném zasedání
Grantového výboru a Správní rady je max. 5 min. Kandidáti jsou dále připraveni na krátkou
diskusi ohledně svého projektu se členy Grantového výboru a Správní rady.

7.

Správní rada rozhodne o udělení (neudělení) nadačního příspěvku v co možná nejkratší době po
uplynutí termínu pro podání žádosti a o svém rozhodnutí bez zbytečného odkladu, nejpozději
však do 30. června příslušného roku, vyrozumí žadatele a přijímací osobu.

8.

Toto rozhodnutí Správní rady Nadace je konečné a není proti němu možné podat opravný
prostředek.

9.

Podklady poskytnuté žadatelem spolu s podáním žádosti o nadační příspěvek Nadace žadateli
nevrací.

Čl. IV.
Smluvní podmínky nadačního příspěvku
1.

V případě kladného posouzení žádosti uzavře Nadace s žadatelem Smlouvu o poskytnutí
nadačního příspěvku („Smlouva“); která je podkladem pro vyplacení nadačního příspěvku.
Smlouva může obsahovat další podmínky, které je žadatel, resp. příjemce nadačního příspěvku
povinen splnit.

2.

Žadatel předkládá Nadaci:
a)

průběžnou písemnou zprávu za období prvních šesti měsíců pobytu, a to bez zbytečného
odkladu po uplynutí této doby; a
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b)

závěrečnou písemnou zprávu za období celého zahraničního pobytu nejpozději do tří
měsíců po jeho skončení.

3.

Předložené písemné zprávy musí být potvrzené přijímací osobou žadatele a na důkaz toho
opatřené jejím podpisem, jakož i jejím razítkem, případně razítkem přijímací univerzity. Každá
písemná zpráva musí obsahovat informace o průběhu zahraniční stáže a dosažených vědeckých
výsledcích.

4.

Správní rada Nadace není povinna schválit průběžnou nebo závěrečnou písemnou zprávu
žadatele:
a)

je-li z jejího obsahu zřejmé, že žadatel opakovaně nebo závažným způsobem neplní
vědecké úkoly v rámci projektu, pro který byl na zahraniční univerzitu přijat; nebo

b)

vyjde-li najevo, že údaje uvedené ve zprávě jsou nepravdivé, zavádějící nebo neúplné.

5.

Nadační příspěvek je poskytován ve čtyřech splátkách. První splátka ve výši deseti procent z
celkového nadačního příspěvku je splatná do 10 dnů od uzavření Smlouvy, nejdříve však 2
měsíce před avizovaným nástupem na zahraniční stáž. Druhá splátka ve výši čtyřiceti procent z
celkového nadačního příspěvku je splatná do 10 dnů ode dne nástupu na stáž. Třetí splátka ve
výši dalších čtyřiceti pěti procent z celkového nadačního příspěvku je splatná do 10 dnů od
schválení první průběžné písemné zprávy Správní radou Nadace. Čtvrtá, poslední splátka ve výši
zbývajících pěti procent z celkového nadačního příspěvku je splatná do 10 dnů od schválení
závěrečné písemné zprávy Správní radou Nadace.

6.

Nenastoupí-li žadatel na zahraniční stáž, na kterou mu Nadace poskytla nadační příspěvek, nebo
dojde-li k předčasnému ukončení zahraniční stáže, aniž by k tomu byl dán rozumný důvod,
Správní rada Nadace je oprávněna rozhodnout o odnětí nadačního příspěvku v plné nebo
částečné výši a vyzvat žadatele k vrácení nadačního příspěvku, který mu byl již vyplacen.

7.

Správní rada Nadace je rovněž oprávněna rozhodnout o odnětí nadačního příspěvku, nastane-li
některý z důvodů uvedených výše, pro který není povinna schválit průběžnou nebo závěrečnou
písemnou zprávu předloženou žadatelem.

8.

Žadatel se přijetím poskytnutého nadačního příspěvku zavazuje ve všech publikacích vzniklých v
rámci postdoktorandské stáže podporované Nadací uvést informace o sponzorství této Nadace,
jakož i odkaz na její webové stránky; Správní rada Nadace je oprávněna stanovit způsob a formát
uvádění informací o sponzorství a propagace Nadace, případně zvolený formát kdykoli změnit.

9.

Pokud chce žadatel svoji postdoktorandskou zahraniční stáž na daném pracovišti prodloužit, je
mu doporučeno žádat o jiné zdroje financování již v průběhu zahraniční stáže. V případě, že
žadatel získá v průběhu zahraniční stáže jiný zdroj financování, může nevyčerpané prostředky
dočerpat po ukončení jiného zdroje financování. Termíny splatnosti poskytnutých splátek a
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předkládaných zpráv budou v takovém případě dohodnuty individuálně se Správní radou
Nadace. Celková doba podpory od Nadace Experientia činí maximálně 12 měsíců.
10. V otázkách, které nejsou upraveny těmito pravidly pro udělení příspěvku na postdoktorandskou
zahraniční stáž, se použije též Statut Nadace.

Nadace Experientia
Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6 - Dejvice

6/6

