
Podání projektu GRAS 

gras.zcu.cz 

Před podáním projektu GRAS se seznamte se  
směrnicí rektora č. 32R-2016,  

kterou najdete na webu 

Cílem tohoto návodu je poskytnout metodickou pomoc při tvorbě žádosti o projekt GRAS  
a zároveň upozornit na časté chyby z žádostí předchozích. Má být ilustračním průvodcem.  

Elektronický systém pro podávání žádostí se může v průběhu času vyvíjet, umístění některých polí se  
proto může lehce pozměnit. Základní instrukce zde uvedené ale zůstávají platné. 

http://www.zcu.cz/pracoviste/pc/gras/


Pro přístup bude vyžadováno přihlášení pomocí Orion login ZČU 

Projekty GRAS je možné podat prostřednictvím elektronické žádosti na webu obd.zcu.cz.  

https://obd.zcu.cz/




Zvolte „Nový projekt“ pod příslušnou soutěží (pro rok 2014 tedy „GRAS 2014“) 

Nejzazší termín pro kalendářní rok. Dílčí 
měsíční uzávěrky jsou na webu gras.zcu.cz! 



Otevře se okno „Detail projektu“ 



Vyplňujte otevřená pole formuláře  
(šedá pole se vyplní automaticky) 

Některá textová pole jsou omezena počtem 
znaků. Úkolem žadatele je respektovat toto 
omezení a popsat projekt stručně a výstižně! 

Využívejte kalendářů a číselníků. 



Jde tedy o dobu trvání celého 
projektu (včetně příprav a 
vyhodnocení), nikoli o termín dílčí 
akce. Projekt lze podat pouze v 
roce soutěže (tj. v soutěži GRAS 
2014 lze podat pouze projekt 
rozvrhovaný na rok 2014, nikoli 
2015 ani 2014-2015). 

Uveďte i kontakt, na němž lze hlavního řešitele spolehlivě zastihnout (aktivní email, telefon)!  

Tematický okruh dle směrnice 
Je-li projekt řešen v rámci studentské organizace, uveďte její název 

Pokud podáváte projekt, který navazuje na předchozí akce, či podáváte opravenou  
verzi zamítnutého projektu, doporučuje se v názvu pro lepší orientaci použít nějaké  

identifikační označení (např. „Výlet LS 2014“ nebo „Výlet (2)“). 

Doba řešení projektu musí odpo-
vídat harmonogramu projektu! 

Doba řešení projektu nesmí 
překročit 10. 12. daného roku 



Anotace má stručně vystihnout jádro projektu 

Detailní charakteristika popisuje projekt v jeho úplnosti 

Kdo se na zajištění projektu bude podílet a jak? 



Hlavního řešitele vyberte z číselníku 



Výběr řešitele (a spoluřešitelů) si můžete usnadnit 
použitím různých filtrů (např. vyhledání podle příjmení). 



Projekt průběžně ukládejte! 



Po uložení můžete přidat spoluřešitele 

Pozor! Stipendia nelze vyplatit, pokud student ukončil studium. Stipendia se vyplácí až po skončení 
projektu. Máte-li v týmu kolegu, kterého čekají v daném roce státnice, myslete na koordinaci členů 
řešitelského týmu a termínu ukončení projektu. V případě komplikací se obraťte na administráta GRAS. 



Po přidání spoluřešitelů vyžádejte jejich souhlas!  
Systém jim odešle e-mail s odkazem pro potvrzení účasti na projektu 



Požadovaná částka se vyplňuje  
v tisících Kč!!! Tj. deset tisíc Kč 
se zadá jako 10, nikoli 10 000! 

Vyplňujte další záložky projektu, vyjma „Průběžné/Závěrečné zprávy“ 

Údaje zde uvedené jsou směrodatné. Jakékoli 
další informace o rozpočtu (zdůvodnění, event. 
podrobnější kalkulace) musí odpovídat 
částkám zde uvedeným! 



Po uložení (nebo funkcí „Přepočítat“) se aktualizuje celková částka. Po uložení se rovněž 
otevřou pole pro zdůvodnění rozpočtu. Pole pro zdůvodnění rozpočtu mají omezenou 
kapacitu. V případě potřeby je možné přidat k projektu přílohu s podrobnější kalkulací. 
 

Rozpočet a jeho zdůvodnění jsou povinnou 
součástí projektu. Pokud některá z těchto 
položek zůstane nevyplněna, není projekt 
formálně v pořádku a nemůže být schválen. 



Zdůvodnění rozpočtu musí být jasné a výstižné! Uvádějte zcela konkrétně, na co jsou 
finance v jednotlivých položkách požadovány. 

Např. žádám-li o materiální náklady ve výši 10 tis. Kč, 
do kolonky „Zdůvodnění čerpání“ k položce 2.1 uvedu:  
2 tis. Kč nákup toneru + 0,5 tis. Kč nákup papíru + 2 tis. 
Kč nákup drobných propagačních předmětů + 5,5 tis. Kč 
nákup propagačních triček = 10 tis Kč celkem. 

Rozlišujte mezi materiálními náklady a službami! Základní úvaha je následující: pokud to 
pro mě někdo vyrobí, je to služba, pokud koupím již hotové, jsou to materiální náklady 
(např. pokud koupím propagační propisky ze skladu ZČU, je to materiál, pokud chci nechat 
vyrobit propagační propisky s vlastním motivem, je to služba; pokud koupím toner  
a papír, je to materiál, pokud si chci plakáty nechat někde vytisknout, je to služba).  
V nejasných případech kontaktujte administrátora GRAS. 



Stručně a jasně uveďte, jak jste k požadovaným částkám dospěli (např. čekám na akci 100 
návštěvníků, proto jednotkovou cenu propagační tužky násobím x100). Pokud je kalkulace 
složitější, lze ji formou přehledné tabulky také připojit jako přílohu. 
 
Uveďte, proč jsou požadované finance v projektu potřebné. Objasněte své záměry zvláště 
pokud jde o situace, které nemusí být zcela zřejmé z povahy projektu (např. u hudebního 
festivalu je poměrně logické, že je třeba zaplatit pronájem podia, méně automatická pak 
může být např. potřeba vyrobit propagační trička – pak je na místě uvést, že akci budete 
pomocí triček předem propagovat či budou sloužit jako odměna v soutěži apod.)  
 
V případě, že dojde ke spolufinancování akce z více zdrojů, uveďte, v jakém poměru se 
jednotlivé subjekty na akci podílejí (např. z GRASu žádám o 30 tis. Kč + organizace, v níž 
působím, poskytne 15 tis. Kč + vlastní příjmy z akce budou 15 tis. Kč).  



Přikládejte pouze relevantní přílohy  
(nejlépe ve formátu PDF, který zajistí, že 
nedojde k rozdílnému zobrazení na různých 
počítačích). Přílohou může být např. 
podrobnější a přehlednější tabulka s rozpočtem, 
případně průvodní obrazové materiály apod. 

Vyplňujte další záložky projektu, vyjma „Průběžné/Závěrečné zprávy“ 

Přílohy nejsou povinnou součástí projektu. 

Relevantní přílohou není kopie celého textu 
projektu ani jiné nadbytečné duplicity. 
Relevantní přílohou je pouze to, co skutečně 
nejde zadat do elektronického formuláře. 



Cíle, měřitelné výstupy a harmonogram jsou 
povinnou součástí projektu. Pokud některá  
z těchto záložek zůstane nevyplněna, není pro-
jekt formálně v pořádku a nemůže být schválen. 

Vyplňujte další záložky projektu, vyjma „Průběžné/Závěrečné zprávy“ 



Cíle projektu specifikují naplnění zvolené oblasti podpory 
(či zvolených oblastí podpory) – viz směrnice. 



K projektu lze připojit více cílů, podobně lze také připojit  
více položek v záložce „Měřitelné výstupy“ a „Harmonogram“ 

K cílům, výstupům a bodům harmono-
gramu přidejte podrobnější popis 

Vyplňujte další záložky projektu, vyjma „Průběžné/Závěrečné zprávy“ 



Měřitelné výstupy projektu definují kvantitativní ukazatele, tj. výstupy vyjádřitelné číselně  
(např. počet účastníků, počet akcí, počet článků publikovaných v médiích apod.) 



Harmonogram definuje časový rámec projektu, tj. rozvrh   
a následnost jednotlivých období při realizaci projektu. 

Termíny harmonogramu musí odpovídat době trvání 
projektu včetně přípravy a evaluace projektu. 

Projekty nelze podávat zpětně! O podporu GRAS žádejte 
před zahájením příprav na uskutečnění projektu. 



Podrobnost harmonogramu pochopitelně závisí na charakteru projektu (jen pro představu 
může vypadat např. takto: přípravné období, propagační období, uskutečnění akce 1. den, 
uskutečnění akce 2. den, zpracování výstupů a závěrečné zprávy; pochopitelně doplněné  
o konkrétnější popis plánovaných činností v Poznámce).  



Po uložení se ke svým projektům můžete vrátit v OBD > IGA 



V seznamu najdete základní údaje o svých projektech včetně 
stavu projektu („rozpracovaný“, „podaný“, „schválený“ apod.) 



Otevřít projekt 



V okamžiku, kdy spoluřešitelé odsouhlasili účast na projektu, 
můžete projekt podat („Uložit jako podaný“). Tímto krokem je 
žádost o projekt dokončena a bude předložena komisi. Žadatel již 
nemůže žádost upravovat. 


