
 
 
Výzva k podávání žádostí na projekty řešené ve spolupráci s SÚJV 
Dubna (projekty 3+3) 2017 
 

  
Ředitelství SÚJV Dubna spolu s Výborem pro koordinaci spolupráce ČR s SÚJV Dubna vyhlašují 
soutěž na podporu výzkumných a vzdělávacích projektů řešených ve spolupráci s SÚJV 
s předpokládaným zahájením řešení v roce 2017 (projekty 3+3). Předpokládaná doba řešení 
projektu je maximálně 3 roky.  
 
Česká republika je členskou zemí Spojeného ústavu jaderných výzkumů (SÚJV), 
mezinárodní výzkumné organizace zaměřené na experimentální a teoretický výzkum 
v oblastech fyziky elementárních částic, jaderné fyziky a fyziky kondenzovaných látek. 
Detailnější informace o SÚJV a o jeho základních zařízeních je možno nalézt na webových 
stránkách www.jinr.ru . Aktuální Tematický plán výzkumu a mezinárodní spolupráce SÚJV je 
možno stáhnout na http://www.jinr.ru/section.asp?sd_id=89 . Českou účast na aktivitách SÚJV 
koordinuje Výbor pro koordinaci spolupráce České republiky se Spojeným ústavem jaderných 
výzkumů Dubna (www.sujv.cz), prostřednictvím kterého je možno spolupráci navázat. 
 
Projekty se týkají výzkumných oblastí, které jsou obsaženy v Tematickém plánu výzkumu a 
mezinárodní spolupráce SÚJV a musí vyhovovat alespoň jednomu z následujících požadavků 

- na vyšší úrovni či ve větším rozsahu než dosud přistupuje k úlohám řešeným 
v současné době v SÚJV; jde především o takové úlohy, jejichž řešení se účastní 
pracovníci z ČR, 

- řeší úlohu, která má vztah k činnosti SÚJV, v některé z členských zemí SÚJV 
- řeší úlohu v nečlenské zemi SÚJV, na níž mají zájem  SÚJV i domácí pracoviště 
- rozvíjí infrastrukturu domácích pracovišť, která bude jednoznačně orientována na 

spolupráci s SÚJV.  
 

Návrh projektu se podává v anglickém nebo ruském jazyce na přiloženém formuláři.  
 
Projekty se doručují do 16. listopadu 2016 v elektronické podobě (pdf) a 1 exempláři listinné 
podoby (s příslušnými podpisy) na adresu sekretariátu Výboru pro koordinaci spolupráce ČR s 
SÚJV Dubna (Na Truhlářce 39/64, 180 00 Praha 8,  e-mail: dubna@ujf.cas.cz, tel.(fax): +420 266 
177 235). 

 
Podaný projekt (s výjimkou projektů vzdělávacích a projektů programu Votruba – Blochincev) 
bude předložen k posouzení 2 recenzentům (1 z ČR, 1 z SÚJV). Následně “Komise 3 + 3 “ 
složená z představitelů SÚJV a českých vědeckých pracovišť doporučí MŠMT ke schválení dobu 
trvání projektu a rozdělení finančních prostředků v jednotlivých letech.  Přitom toto doporučení 
bude zohledňovat kritéria 

- významu projektu pro rozvoj spolupráce mezi ČR a SÚJV, 
- vztahu ke strategickým cílům ČR v SÚJV, 
- vědecké úrovně projektu. 

Finanční prostředky jsou přidělovány z rozpočtu SÚJV  a jejich konečné přidělení podléhá 
souhlasu ředitelství SÚJV. 
 
Vedoucí projektů budou každoročně podávat zprávu o řešení projektu v daném roce s případným 
upřesněním pro další rok u projektů schválených na více než 1 rok. “Komise 3 + 3 “ na základě 
zhodnocení průběhu řešení projektů předá svá doporučení MŠMT ke schválení či potvrzení 
dalšího financování.      
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