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Grantová agentura UK
Systém vnitřního grantového financování na Univerzitě Karlově je tvořen mimo jiné Grantovou agenturou UK. Zahájení
řízení na udělení grantů pro každé nové kolo grantové soutěže se vyhlašuje nejpozději začátkem akademického roku
opatřením rektora. Přihlášky nových projektů se podávají prostřednictvím aplikace GA UK, od října do poloviny listopadu.
Konkrétní lhůty pro podání přihlášek projektů stanovuje každoročně opatření rektora. Opatření rektora je vystaveno na
webových stránkách Univerzity Karlovy a zveřejněno na stránkách GA UK. V termínech zveřejněných v tomto opatření
se podávají žádosti na rektorát souhrnně za fakultu. Pro podaní přihlášky na fakultu jsou pro navrhovatele závazné
fakultní termíny, které bývají zpravidla o několik dní dříve (informace o nich podá fakulta navrhovatele projektu - lhůtu
pro podání přihlášek stanovuje děkan fakulty). Podrobnější informace o soutěži naleznete   zde .

Grantová agentura Univerzity Karlovy - vyhlášení 19. kola soutěže (rok
2022)
Přihlášky nových projektů
• Přihlášky nových projektů se podávají prostřednictvím aplikace přístupné na stránkách UK:   https://is.cuni.cz/

webapps/  (pro přihlášení použijete stejné údaje jako do SIS).
• Přihlášky nových projektů lze podávat průběžně od 3. 10. 2022
• Fakultní lhůta (deadline) pro podání přihlášek nových projektů je stanovena na 10. 11. 2022
• Limity finančních prostředků a podmínky pro nové projekty jsou stanoveny opatřením rektora č. 20/2020:   https://

cuni.cz/UK-10548.html

Žádosti o pokračování projektů
• Žádosti o pokračování projektů se podávají prostřednictvím aplikace přístupné na stránkách UK   http://www.cuni.cz/

UK-9291.html .
• Žádosti o pokračování projektů lze podávat průběžně od 1. 10. 2021 do 21. 1. 2022.
• Fakultní lhůta (deadline) pro podání žádostí o pokračování projektů je stanovena na 20. 1. 2023.
• Limity finančních prostředků všech pokračujících projektů jsou stanoveny opatřením rektora   č. 35/2021 .
Závěrečné zprávy
• Závěrečné zprávy ukončených projektů se podávají výhradně elektronickým způsobem, prostřednictvím aplikace

přístupné na stránkách UK:   https://is.cuni.cz/webapps/ .
• Fakultní lhůta (deadline) pro podání závěrečných zpráv projektů je stanovena na 11. 4. 2023.

• Informace o soutěži jsou k dispozici na stránkách Grantové agentury Univerzity Karlovy    http://www.cuni.cz/
UK-2446.html

  Podání přihlášky - návod

  Submision (English version)

Probíhající projekty
• Aktuálně probíhající projekty naleznete na následujícím   odkaze .
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