Projektová žádost
I. Uchazeč
Jméno a příjmení
E -mail a telefon
Úplné bibliografické údaje o pěti nejvýznamnějších výsledcích vědecké a výzkumné činnosti
II. Navrhovaný projekt
Název projektu česky
Název projektu anglicky

Nucená práce v období nacistické okupace na území
dnešní České republiky
Forced labour during Nazi occupation on the territory of
today´s Czech Republic

Klíčová slova projektu česky
Klíčová slova projektu
anglicky
Datum zahájení
Doba řešení (roky)
Abstrakt – česky
Cíle projektu – česky
Abstrakt – anglicky
III. Popis projektu
1. Popis projektu (max. 10000 znaků)
2. Vědecký a společenský význam projektu (max. 3000 znaků)
3. Analýza problému a aktuální stav výzkumu v dané oblasti (max. 5000 znaků)
5. V čem je projekt inovativní a jaký má být jeho očekávaný přínos (max. 1000 znaků)
4. Pramenná základna a výzkumné metody projektu (max. 5000 znaků)
6. Harmonogram projektu (rozepsat po jednotlivých letech projektu a rozdělit na čtvrtletí)
7. Výstupy projektu
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IV. Finanční část
Celkové předpokládané náklady na řešení projektu ze všech zdrojů financování na jednotlivé
roky jeho řešení. Vyplňuje se v jedné ze dvou alternativ, podle rozhodnutí uchazeče/čky.
Podle zvolené varianty část F1 nebo F2 zcela smažte.

F1 = Projekt pravděpodobně nebude financován z mimorozpočtových zdrojů
Rozpočet z rozpočtových prostředků Ústavu uveďte v celých tisících Kč
Položka
Cestovné
Licenční smlouvy
Ostatní služby

1. rok

2. rok

3. rok

F2 = Projekt pravděpodobně bude financován také z mimorozpočtových zdrojů
Rozpočet ze všech zdrojů, tj. Ústav i mimorozpočtové zdroje v celých tisících Kč po celou
dobu trvání projektu. Když využijete šablonu v Excelu, bude to celé ještě snazší.
Před vyplněním tabulky rozpočtu vyplňte seznam zdrojů financování s libovolným počtem
externích partnerů.
Zkratka
USTR
Z1
Z2

Popis zdroje financování, případně poskytovatele věcného plnění
Bude kryto rozpočtovými prostředky Ústavu nad rámec běžných agend
Popište externího poskytovatele č. 1
Popište externího poskytovatele č. 2 atd.

Položka s vysvětlením
Podle potřeby přidávejte řádky funkcí „Vložit řádek
v tabulce“ nebo využijte šablonu v Excelu.

Celkem za USTR
Celkem za Z1
Celkem za Z2
Celkový finanční rozpočet projektu
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Částka v tisících Kč
včetně DPH (v
případě poskytnutí
věcného plnění
nevyplňujte)

Zkratka
zdroje

(součet)
(součet)
(součet)
(celkový součet)

USTR
Z1
Z2
tisíc Kč

