
 
 

Vyhlášení Interní grantové soutěže 

Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií  

Mendelovy univerzity v Brně 

Děkan FRRMS MENDELU a předseda GR IGA FRRMS MENDELU 

v souladu s „Pravidly MŠMT pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský 
výzkum“, rozhodnutím rektora č. 19/2009 „Zásady studentské grantové soutěže na podporu 
projektů specifického vysokoškolského výzkumu na MENDELU“, a v souladu s „Pravidly 
grantové soutěže a výběrového řízení Interní grantové agentury Fakulty regionálního rozvoje 
a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2020“ 

vyhlašují 

Grantovou soutěž IGA FRRMS MENDELU pro rok 2020 

Přihlášky do soutěže mohou podávat akademičtí pracovníci FRRMS MENDELU za 
spolupráce studentů magisterského studia a doktorského studia v následujících okruzích: 

a) Regionální rozvoj – Ekonomické, sociální, environmentální, politické a kulturní aspekty 
regionálního rozvoje 

b) Mezinárodní teritoriální studia – Ekonomické, sociální, environmentální, politické a 
kulturní aspekty řešení rozvojových problémů 

Přihlášky je třeba zpracovat v souladu s „Pravidly MŠMT pro poskytování účelové podpory 
na specifický vysokoškolský výzkum“ a s „Pravidly grantové soutěže a výběrového řízení 
Interní grantové agentury Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy 
univerzity v Brně pro rok 2020“.  

Grantové přihlášky do soutěže je třeba v jednom řádně podepsaném písemném vyhotovení 
odevzdat tajemníkovi Rady IGA FRRMS MENDELU a současně musí být podány 
v elektronické podobě v aplikaci OBD, a to nejpozději do 12,00 hod. dne 31. října 2019. 

Aplikace OBD je dostupná na http://obd.mendelu.cz, přístupové heslo je totožné s heslem do 
UIS (dále pak: IGA – IGA soutěže – nový projekt – zadat nový projekt do soutěže, po 
vypracování projektu uložen jako podaný).  

Výsledky grantové soutěže budou vyhlášeny do 31. prosince 2019.  
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Řešení projektů, kterým bude poskytnuta grantová podpora IGA FRRMS MENDELU, bude 
zahájeno dne 1. ledna na daný kalendářní rok. 

Veškeré potřebné dokumenty jsou zveřejněny na stránce 
http://ipm.frrms.mendelu.cz/cz/veda_a_vyzkum/iga.  

 

V Brně dne 01. 09. 2019 

 

 

 

 

   Ing. Jiří Schneider, Ph.D., v.r.     prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc., v.r. 

děkan IGA FRRMS MENDELU   předseda GR IGA FRRMS MENDELU 


