
 

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1  

tel.: +420 485 351 111 | jmeno.prijmeni@tul.cz | www.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885 

 
Č. j.: TUL – 21/9300/017602 
Vyřizuje / linka: Petra Vokurková / 48 535 3493 
Datum: 21. 5. 2020, Liberec 
 
 
 
Usnesení:  Návrh RGP TUL k financování projektů v rámci Grantových programů PURE a RISING-STARS  

 

V souladu se zněním Směrnice rektora TUL č. 1/2019, s názvem „Zásady grantových programů Technické 
univerzity v Liberci“, Směrnice rektora TUL č. 3/2019, s názvem „Vyhlášení Grantového programu TUL na 
podporu základního výzkumu „PURE““ a Směrnice rektora TUL č. 4/2019, s názvem „Vyhlášení Grantového 
programu TUL na podporu mladých akademických a vědeckých pracovníků „RISING-STARS“, provedla Rada 
grantových programů TUL (dále jen RGP TUL) hodnocení předložených projektů. Při rozhodování RGP TUL a 
rozdělení projektů do následujících kategorií, jsou získané body projektu považovány za jeden z podpůrných 
podkladů při rozhodování u udělení grantu. Na základě hlasování rozdělila RGP projekty do kategorií: 

Nově podané projekty: 

A - doporučeno k udělení grantových prostředků,     
A2 - doporučeno k udělení grantových prostředků s úpravou rozpočtu,     
B - nedoporučeno k udělení grantových prostředků z důvodu nedostatku finančních prostředků. O 
doporučení projektu k financování může rozhodnout rektor. Pokud to umožní finanční možnosti součásti 
TUL, o udělení grantových prostředků může rozhodnout děkan/vedoucí ústavu z rozpočtu dané součásti 
TUL,     
C - nedoporučeno k udělení grantových prostředků.     
 

Pokračující projekty: 

A - pokračovat v řešení projektu, 
B - pokračovat v řešení projektu s úpravou rozpočtu, 
C - zastavit řešení projektu. 

 

Tabulky s rozdělením projektů do kategorií A až C jsou součástí tohoto Usnesení a tvoří přílohu č. 1.  

Konečné rozhodnutí o financování projektů provede rektor TUL. 

 

        prof. Ing. Pavel Mokrý, Ph. D. 

                (Předseda RGP TUL)  

 

pro:  rektora, děkany FS, FT, FM, FP, EF, FUA, FZS, ředitele CxI, kvestora 


