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2. Spoluřešitel (spolunavrhovatel)
2. Spoluřešitel (spolunavrhovatel)
3. Spoluuchazeč / spolupříjemce
3. Spoluuchazeč / spolupříjemce
4. Členové řešitelského týmu spoluřešitele
4. Členové řešitelského týmu spoluřešitele
5. Doba řešení projektu
5. Doba řešení projektu
Souhlas statutárního zástupce (pouze osoba/y uvedená/é viz. přílohy Pravidel IGA MZ – část D) spoluuchazeče/spolupříjemce s řešením projektu, se zveřejněním údajů v rozsahu požadovaném CEP, potvrzením správnosti údajů předkládaných v Žádosti a znalosti Pravidel IGA MZ včetně jejich dodržování při zpracování Žádosti a v případě udělení účelové podpory.
Razítko a podpis:
1. Spoluuchazečem požadovaná účelová podpora
1. Spoluuchazečem požadovaná účelová podpora
a) Požadovaná účelová podpora celkem
Rok
Kapitálové
Běžné
Věcné
Osobní
Celkem
Celk.
Tabulka b) Kapitálové náklady - 
b) Kapitálové náklady/výdaje (hmotný + nehmotný majetek)
Název
Rok
Požadované
Přidělené
Celkem kapitálové náklady za rok
Tabulka c) Věcné  náklady - 
c) Věcné  náklady/výdaje
Rok
Druh
Provozní
Služby
Cestovné
Doplňkové
Celkem
Požadované
Přidělené
Celkem požadované
Tabulka d) Osobní náklady - řešitelský tým - 
d) Osobní náklady - řešitelský tým
Jméno pracovníka
Forma
Rok
Úvaz.
Tarif
OP
RP
Měs.
Požad.
Přiděl.
Celkem požadované
úvazek	
Celkem požadované
odměna
Tabulka e) Osobní náklady - další pracovníci - 
e) Osobní náklady - další pracovníci
Druh prací
Vzd.
Forma
Rok
Úvaz.
Tarif
OP
RP
Měs.
Požad.
Přiděl.
Celkem požadované  
úvazek
Celkem požadované  
odměna
Tabulka f) Ostatní osobní výdaje - smluvní činnosti - 
f) Ostatní osobní výdaje - smluvní činnosti
Zajišťovaná činnost
Vzd.
Forma
Rok
Objem
Požad.
Přiděl.
Celkem požadované
g) Osobní náklady celkem
Rok
Mzdy/Platy
Odměny
Odv. mezd
OOV
Odv. OOV
Odvody
Celkem
Celk.
Při odvodu do FKSP dle vyhl. MF 310/95Sb. zvolte odvody z mezd ve výši 37%. V případě potřeby můžete přepsat vypočtenou hodnotu odvodů.
Pracovník PAM spoluuchazeče, odpovědný za obsah tabulek C.1.d až C.1.g
Podpis:
2. Doplňující údaje
2. Doplňující údaje
Požadované účelové fin. prostř. musí být na tomto listě konkretizovány po jednotlivých položkách, včetně věcné náplně prací při řešení dalšími VŠ a SŠ, technickými či administrativními pracovníky;  JINAK NEBUDE PROJEKT HODNOCEN!
V případě, že požadujete krytí nákladů/výdajů na pořízení hmotného a nehmotného majetku, potom na tomto listě VŽDY uveďte použité vzorce s dosazenými hodnotami (viz nař. vl. č. 461/2002Sb. resp. Pravidla IGA MZ část 3) a proveďte výpočet.
Ekonom spoluuchazeče
Podpis:
Finanční prostředky z dalšího zdroje
a) Finanční prostředky za zdroj celkem
Rok
Kapitálové
Běžné
Věcné
Osobní
Celkem
Celk.
Tabulka b) Kapitálové náklady - 
b) Kapitálové náklady/výdaje (hmotný + nehmotný majetek)
Název přístroje
Rok
Částka
Celkem kapitálové náklady za rok
Tabulka c) Věcné náklady - 
c) Věcné  náklady/výdaje
Rok
Provozní
Služby
Cestovné
Doplňkové
Celkem
Celk.
Tabulka d) Osobní náklady celkem - 
d) Osobní náklady celkem
Rok
Mzdy/Platy
Odměny
Odv. mezd
OOV
Odv. OOV
Odvody
Celkem
Celk.
Při odvodu do FKSP dle vyhl. MF 310/95Sb. zvolte odvody z mezd ve výši 37%. V případě potřeby můžete přepsat vypočtenou hodnotu odvodů.
e) Specifikace nákladů/výdajů hrazených z tohoto zdroje
Zde uveďte specifikaci nákladů hazených z tohoto zdroje finančních prostředků, aby mohla být provedena kontrola v duchu Pravidel IGA.
V případě, že pořizujete z tohoto zdroje hmotný a nehmotný majetek, potom zde VŽDY uveďte použité vzorce s dosazenými hodnotami (viz nař. vl. č. 461/2002Sb. resp. Pravidla IGA MZ část 3) a proveďte výpočet.
e) Specifikace nákladů z dalšího zdroje
Ekonom spoluuchazeče
Podpis:
a) Stručný profesně vědecký životopis
b) Činnosti, které při řešení zajišťuji a za něž zodpovídám v předkládaném projektu
c) Publikace v časopise s impakt faktorem a dalších recenzovaných časopisech za poslední 4 roky
Poř.
Název publikace v souladu s ČSN ISO 690 (Bibliografické citace – obsah, forma a struktura)
IF
Celkem:
Svým podpisem stvrzuji správnost v Žádosti uvedených údajů, souhlasím se zveřejněním údajů v rozsahu CEP. Seznámil/a jsem se s
”Pravidly IGA MZ ČR”, řídil/a se jimi při vypracování této Žádosti a budu se jimi řídit i v případě získání účelové podpory IGA MZ ČR.
2. Co-Investigator
2. Co-Investigator
BC - Personal Birthday Code
3. Grant Co-Recipient
3. Grant Co-Recipient (Institution Co-Responsible for the Project)
IID - Institution ID Number
4. Research Team Members of Co-Investigator
4. Research Team Members of Co-Investigator
5. Project Duration
5. Project Duration
1. Co-Recipient's Requested a Dedicated Support
1. Co-Recipient's Requested a Dedicated Support
a) Total Requested a Dedicated Support
Year
Investment
Non-invest.
Material
Personal
Total Costs
Sum
Tabulka b) Kapitálové náklady - 
b) Investment Costs (Equipments and Instruments)
Name
Year
Amount
Sum per Year
Tabulka c) Věcné  náklady - 
c) Material Costs
Year
Operating
Services
Travel
Overhead
Total Costs
Sum
d) Personal Costs
Year
Wages/Salaries
Remunerations
Other
Payments
Total Costs
Sum
Payments: Health and social insurance.
2. Detail Budget Items
2. Detail Budget Items
Please, do itemize the above requested budget.
Fiscal Officer
Signature:
Finanční prostředky z dalšího zdroje
a) Source of Funds Total
Year
Investment
Non-invest.
Material
Personal
Total Costs
Sum
Tabulka b) Kapitálové náklady - 
b) Investment Costs (Equipments and Instruments)
Name
Year
Amount
Sum per Year
Tabulka c) Věcné  náklady - 
c) Material Costs
Year
Operating
Services
Travel
Overhead
Total Costs
Sum
g) Personal Costs
Year
Wages/Salaries
Remunerations
Other
Payments
Total Costs
Sum
Payments: Health and social insurance.
e) Specifications Costs/Expenses Paid from This Source
Please, do itemize the above requested budget.
Fiscal Officer
Signature:
a) Brief Professional/Scientific Curriculum Vitae
b) Activities Ensured In This Project
c) Publications In Peer-Reviewed Journals In The Last 4 Years
No.
Publication
IF
Total:
1.01
S
S-1.01
CRC Data spol. s r.o.
Petr Kotek
Žádost o udělení účelové podpory IGA MZ ČR pro rok 2009
kotek@crcdata.cz
13.07.2008
Formulář Žádosti pro spoluuchazeče (spolupříjemce).
Vyplňuje spoluřešitel.
15.07.2008
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