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2. Spolunavrhovatel
2. Spolunavrhovatel (spoluřešitel)
3. Spoluuchazeč
3. Spoluuchazeč (spolupříjemce)
4. Členové řešitelského týmu spoluřešitele
4. Členové řešitelského týmu spoluřešitele
5. Doba řešení projektu
5. Doba řešení projektu
1. Spoluuchazečem požadovaná účelová podpora
1. Spoluuchazečem požadovaná účelová podpora
a) Požadovaná účelová podpora celkem
Rok
Investiční
Neinvestiční
Provozní
Osobní
Celkem
Celk.
Tabulka b) Investiční náklady - 
b) Investiční náklady (hmotný + nehmotný majetek)
Název
Rok
Požadované
Celkem investiční náklady za rok
Tabulka c) Provozní  náklady - 
c) Ostatní provozní  náklady
Rok
Materiálové
Služby
Cestovné
Doplňkové
Celkem
Celk.
Tabulka d) Osobní náklady - mzdy navrhovatele a spolupracovníků - 
d) Osobní náklady - mzdy navrhovatele a spolupracovníků
Jméno pracovníka
Forma
Rok
Úvaz.
Požadované   
Celkem požadované
úvazek	
Tabulka e) Osobní náklady - mzdy admin./tech./pom. pracovníků - 
e) Osobní náklady - mzdy administrativních/technických/pomocných pracovníků
Druh prací
Vzd.
Forma
Rok
Úvaz.
Požadované
Celkem požadované  
úvazek
Tabulka f) Ostatní osobní náklady - 
f) Ostatní osobní náklady
Zajišťovaná činnost
Vzd.
Forma
Rok
Objem
Požadované
Celkem požadované
g) Osobní náklady celkem
Rok
Mzdy/Platy
Odv. mezd
OOV
Odv. OOV
Odvody
Celkem
Celk.
Při odvodu do FKSP dle vyhl. MF 365/2010 Sb. zvolte odvody z mezd ve výši 35%. Sociální fond může být tvořen dle zákona č. 114/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. V případě potřeby můžete přepsat vypočtenou hodnotu odvodů.
2. Zdůvodnění nákladů
2. Zdůvodnění nákladů
Zdůvodnění finančních položek se uvádí pro všechny roky řešení. Každá nákladová položka musí být specifikovaná a zdůvodněná, v ostatních provozních nákladech konkrétně materiální, cestovné, služby a doplňkové, v osobních vč. odůvodnění velikosti úvazku a mzdy pro řešitelský tým viz 1.2. (13) Zadávací dokumentace.
Finanční prostředky z dalšího zdroje
a) Finanční prostředky za zdroj celkem
Rok
Investiční
Neinvestiční
Provozní
Osobní
Celkem
Celk.
Tabulka b) Investiční náklady - 
b) Investiční náklady/výdaje (hmotný + nehmotný majetek)
Název přístroje
Rok
Částka
Celkem investiční náklady za rok
Tabulka c) Provozní náklady - 
c) Provozní  náklady
Rok
Materiálové
Služby
Cestovné
Doplňkové
Celkem
Celk.
Tabulka d) Osobní náklady celkem - 
d) Osobní náklady celkem
Rok
Mzdy/Platy
Odv. mezd
OOV
Odv. OOV
Odvody
Celkem
Celk.
Při odvodu do FKSP dle vyhl. MF 365/2010 Sb. zvolte odvody z mezd ve výši 35%. Sociální fond může být tvořen dle zákona č. 114/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. V případě potřeby můžete přepsat vypočtenou hodnotu odvodů.
e) Zdůvodnění nákladů hrazených z tohoto zdroje
Zdůvodnění finančních položek se uvádí pro všechny roky řešení. Každá nákladová položka musí být specifikovaná a zdůvodněná, v ostatních provozních nákladech konkrétně materiální, cestovné, služby a doplňkové, v osobních vč. odůvodnění velikosti úvazku a mzdy pro řešitelský tým viz 1.2. (13) Zadávací dokumentace.
e) Zdůvodnění nákladů hrazených z tohoto zdroje
a) Stručný profesně vědecký životopis
b) Úplné bibliografické údaje
b) Úplné bibliografické údaje (max. 8) nejvýznamnějších výsledků vědecké a výzkumné činnosti
Uveďte úplné bibliografické údaje max. 8 nejvýznamnějších výsledků vědecké a výzkumné činnosti dle platné Metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje
c) Uveďte celkový počet citací
c) Uveďte celkový počet citací (bez autocitací)
d) Publikace v časopise s impakt faktorem a dalších recenzovaných časopisech za posledních 5 let
Poř.
Název publikace v souladu s ČSN ISO 690 (Bibliografické citace – obsah, forma a struktura)
IF
Celkem:
Odesláním vyplněného formuláře stvrzuji správnost v Žádosti uvedených údajů a souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu se zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a s nařízením Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č. 2016/679/ES ze dne 27.4.2016 (GDPR) a dávám AZV ČR souhlas se zpracováním mých osobních identifikačních a kontaktních údajů výhradně pro VES covid. Beru na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné. Souhlas mohu kdykoli písemně odvolat.
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