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Mezifakultní studentská soutěž AMU

(výzva 2023)

Mezifakultní soutěž je zaměřena na podporu:

- mezifakultní spolupráce

- podnikavosti studentů a studentek a jejich schopností sebeuplatnění

- projektů s mezinárodním přesahem

- vzniku studentských uskupení, která v uměleckém prostředí představují analogii tzv. start-

upů



Výzva 2022

Počet projektových žádostí: 32

Počet podpořených projektů: 21 (1 projekt odstoupil)

Alokovaná finanční částka celkem: 1 686 011 

Kč. 



Základní informace

Rozpočet na projekt: max. 150 000,- Kč

Maximální délka trvání projektu: březen 2023 - prosinec 2023

Uzávěrka přihlášek: 31. 1. 2023

Zasedání komise: polovina února 2023

Dokumenty k soutěži: Výnos rektorky č. 12/2022 a Výzva 2023

https://www.amu.cz/cs/veda-vyzkum-rozvoj/grantove-souteze-na-amu/ip-mezifakultni-projekty/

Změna oproti roku 2022: projekty jsou pouze jednoleté

https://www.amu.cz/cs/veda-vyzkum-rozvoj/grantove-souteze-na-amu/ip-mezifakultni-projekty/


Podmínky soutěže

- řešitelem musí být student některého ze studijních programů AMU (tj. nikoliv ve stavu 

přerušení studia)

- zapojení studentů alespoň ze dvou fakult AMU. Výhodou při posuzování projektu může 

být například zapojení všech tří fakult AMU

- každý projekt musí mít garanta, který bude po dobu řešení poskytovat metodickou a 

odbornou podporu a pomáhat s plánováním jednotlivých kroků. Garant projektu musí být 

akademickým pracovníkem AMU.



Uznatelné náklady projektu

Uznatelné náklady:

- náklady na stipendia

- mzdové náklady na garanta projektu, případně náklady na dohody o pracích konaných 

mimo pracovní poměr (DPP, DPČ), PŘIMĚŘENÉ ROZSAHU ČINNOSTI

- náklady související s technickým a materiálním vybavením neinvestičního charakteru 

související s projektem 

- náklady na cestovné, náklady na služby

Neuznatelné náklady:

- běžné vybavování pracovišť vysoké školy (např. nákup literatury)

- nákup, oprava a údržba dopravních prostředků a režijní náklady

- investiční náklady



KOMISE PRO MEZIFAKULTNÍ SPOLUPRÁCI

Prof. Jan Hančil, AMU (prorektor, předseda komise)

Mgr. Helena Arenbergerová, AMU (taneční umění)

Mgr. Petr Bilík, Ph.D., externí člen (filmové umění)

BcA. Rozálie Brožková, AMU (studentka)

Doc. Igor Františák, Ph.D., externí člen (hudební umění)

MgA. Mgr. Doubravka Svobodová, externí členka (divadelní umění)

Mgr. Zdeněk A. Tichý, externí člen (divadelní umění)



Děkujeme 

za Váš čas.

Akademie múzických

umění v Praze

Malostranské nám. 258/12 

118 00 Praha 1 

Česká republika 

T: +420 234 244 111

www.amu.cz


