
Statut podpory pro pracovní pobyty etablovaných zahraničních badatelů
ve Filosofickém ústavu AV čR

Mezinárodní spolupráce a kontakty s význačnými zahraničními vědci jsou nezbytnou
podmínkou pro pěstování špičkové badatelské činnosti ve Filosofickém ústavu AV ČR' Z tohoto
důvodu Filosofický ústav AV ČR vyhlašuje interní program podpory pro pracovní pobyty
etablovaných zahraničních badatelů. Výše přidělené podpory je stanovena maximálně na 300
tis. Kč' Délka pracovního pobytu v rámci této podpory musí činit nejméně tři měsíce. Udělení
podpory se řídí následujícími pravidly:

1'' Přrjemcem podpory musí být etablovaný zahraniční badatel V kategorii pokročilých
vědeckých pracovníků' Kvalifikaci příjemce doloží v žádosti prostřednictvím seznamu
publikacís mezinárodním ohlasem (viz bod 3, písmeno b)'

2. Žadatelem o podporu je útvar Filosofického ústavu AV ČR, jehož vedoucí podává žádost
řediteli rLÚ.

3. Žádost musí obsahovat především následující materiály:

a) Text žádosti, z néjž bude zřejmý přínos hostování zahraničního badatele pro
daný útvar i pro FLÚ jako celek, časový harmonogram pobytu a částka, o niž

útvar žádá.

b) Strukturovaný životopis zahraničního badatele se seznamem publikací.
c) Popis výzkumného projektu, na kterém bude zahraniční badatel během
pobytu pracovat (v rozsahu do 2 normostran), a předpokládané výstupy'
d) Podepsaný souhlas zahraničního badatele s nabízenými podmínkami pobytu a

závazek dedikovat publikace vytvořené během pobytu hostujícímu útvaru v
rámci FLÚ.

4. Žádosti se odevzdávají elektronicky na sekretariát FLÚ a vědeckému tajemníkovi FLÚ

každoročně vždy nejpozději do 30. dubna. Realizace podpořeného pobytu proběhne v
následujícím kalendářním roce.

5. o žádosti rozhoduje vedení FLÚ na základě doporučení Rady FLÚ. V případě potřeby
Rada FLÚ stanoví preferenční pořadí žádostí.
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Při nedostatku finančních prostředků může vedení FLÚ nabídnout pro doporučenou
žádost vyjednání nových podmínek, s nimiž musí zahraniční badatel opětovně vyjádřit
souhlas.

o průběhu pobytu a jeho publikačních výsledcích podá vedoucí hostitelského útvaru
FLÚ zprávu nejpozději 1 měsíc od ukončení projektu. 7právu vedoucí odevzdává
elektronicky řediteli FLÚ prostřednictvím sekretariátu FLÚ a vědeckého tajemníka FLÚ.
Vedoucí útvaru dále zodpovídá za vložení údajů o publikovaných výstupech do databáze
ASEP.

V Praze dne 24. března 2077
Č. i.: rtÚ-z+zskr/2oI7

Přílohy: 2

Seznam příloh:

L Formulář žádosti o podporu pro pracovní pobyt etablovaného zahraničního badatele na
Filosofickém ústavu AV ČR

2. Formulář závěrečné zprávy o výsledcích pracovního pobytu etablovaného zahraničního
badatele na Filosofickém ústavu AV ČR

Filosofický ústav Akademie věd ČR, v. v. i., Jilská 1, 110 00 Praha 1

tel.: +420 221 I83 111, fax: +420 222 220 108, web: www.flu .cas.cz, e-mail: sekretariat@flu.cas.cz

IČ:67985955,DIČ: CZ 67985955, Bankovní spojení: 11339990 / 5500 Raiffeisenbank

7.


