
AVASTIPENDIUM
PRO LIDSKÝ MOZEK 2019



AVASTipendium pro lidský mozek je společný vzdělávací stipendijní program iniciovaný 
Alzheimer nadačním fondem a finančně zaštítěný Nadačním fondem AVAST.

Program je určen na podporu rozvoje léčby a výzkumu Alzheimerovy choroby a dalších 
neurodegenerativních onemocnění mozku a dále zejména:

• ke zvyšování profesionality mladých odborníků studujících příčiny vzniku a vývoj Alzheimerovy 
choroby a podobných neurodegenerativních onemocnění mozku i všech ostatních vědních  
i aplikovaných oborů zabývajících se těmito onemocněními;

• na vývoj v oblasti neurovědních oborů, s preferencí výzkumných aktivit v odvětvích, která 
se zabývají Alzheimerovou chorobou a která dosud nejsou v ČR rozvíjena vůbec či jen 
marginálně;

• jako podpůrný iniciační a motivační nástroj stimulující výzkumnou aktivitu studentů, 
doktorandů a mladých lékařů a vědců do 40 let zabývajících se problematikou Alzheimerovy 
choroby a příbuzných onemocnění;

• nepřímo i k rozvoji mezinárodní spolupráce v daných oborech.

Preferované jsou projekty, které budou dále rozvíjeny i po skončení programu AVASTipendium, 
s možností další grantové podpory i z jiných zdrojů, a které slibují zajímavé publikační výstupy. 
Vznik nových týmů a výhled udržitelnosti takto iniciovaných projektů po návratu do ČR jsou 
důležitým kritériem při výběru. 

OBSAH PROJEKTU



GARANTI PROJEKTU 

ALZHEIMER NADAČNÍ FOND 
Alzheimer nadační fond vznikl s cílem podporovat výzkum Alzheimerovy choroby a dalších 
neurodegenerativních onemocnění mozku, která vedou k poruchám kognitivních funkcí 
a k demenci.

Jeho cílem je rovněž zvyšování kvality péče o pacienty, rozšiřování rámce poskytované péče 
a zlepšování podmínek, za nichž je poskytována.

NADAČNÍ FOND AVAST 
Nadační fond AVAST vznikl v roce 2010 a navázal svojí prací na filantropické aktivity zakladatelů 
společnosti Avast Software – jedné z nejdůležitějších mezinárodních společností v oblasti vývoje 
softwarových programů zajišťujících ochranu paměti miliónů počítačů po celém světě.

Nadační fond AVAST se rozhodl dlouhodobě tento projekt Alzheimer nadačního fondu 
podporovat a stát se tak rovněž ochráncem „paměti lidí“. 



PODPORA MŮŽE BÝT POSKYTNUTA  
V NÁSLEDUJÍCÍCH OBORECH
• neurologie
• neuropsychologie
• psychiatrie
• biomedicínské zobrazování a programování
• biomedicínská statistika 
• neuroradiologie
• biofyzika
• lékařská fyzika
• neuroepidemiologie
• paliativní péče o pacienty s demencí
• ošetřovatelství
• etika
• antropologie
• sdílení dat
• a další relevantní obory zabývající se Alzheimerovou chorobou

NA CO LZE V RÁMCI PROJEKTU FINANČNÍ PODPORU ŽÁDAT
Program je primárně určen na financování studijních pobytů v délce 3 až 6 měsíců, a to 
především – ale ne výhradně – na některé ze zahraničních výzkumných institucí.

Mezi doporučené vědecké instituce patří například:

• University of South Florida, Tampa, USA;
• Mayo Clinic Rochester, USA;
• Institut Karolinska, Švédsko;
• VU University Amsterdam, Nizozemí;
• akademická pracoviště v Londýně, Velká Británie;
• Wicking Dementia Research and Education Centre, Univerzity of Tasmania, Austrálie.

Další zamýšlenou oblastí financování je účast žadatele na výjimečných vzdělávacích 
akcích a kurzech v daných oborech a dále aktivní prezentace žadatele na významných 
mezinárodních konferencích a seminářích.

V případě, že by celá částka programu nebyla přidělena pro výše uvedené účely, lze z ní rovněž 
financovat mezinárodní výměnu akademických a vědeckých pracovníků a neinvestiční 
dovybavení a přístrojové vybavení výzkumné laboratoře pracoviště žadatele.



PROGRAM JE KONKRÉTNĚ URČEN NA FINANCOVÁNÍ
• školného, kurzovného, účastnického poplatku;
• nákladů na cestu;
• nákladů na ubytování do výše 1 000 USD/měsíc;
• nákladů na stravování do výše 50 USD/den;
• honoráře za osobní záštitu vybraného školitele do výše 500 USD/měsíc (tutorem musí být 

významná vědecká kapacita v daném oboru a jeho osoba i výše honoráře musí být uvedeny 
v žádosti uchazeče o finanční příspěvek z programu, osoba školitele i jeho odměna jsou 
v rámci projektu uchazeče posuzovány samostatně);

• víza;
• zdravotního a úrazového pojištění;
• v případě nezbytnosti uhrazení půjčovného za osobní auto (ekonomická třída) nebo jízdenky 

na veřejnou dopravu (o tento příspěvek lze žádat tam, kde je velmi obtížné nebo nemožné 
zajistit ubytování v blízkosti místa konání podpořeného projektu a kde nelze přepravu mezi 
oběma místy zajistit v rozumném čase hromadnou dopravou).

KDO MŮŽE BÝT UCHAZEČEM  
O FINANČNÍ PODPORU Z PROGRAMU
• pregraduální student v předposledním či posledním ročníku magisterského studia;
• student kombinovaného či prezenčního doktorandského studia na české vysoké škole nebo 

ve výzkumné instituci;
• absolvent doktorandského studia;
• lékař vykonávající praxi v daném oboru;
• odborník zabývající se Alzheimerovou nebo jinou neurodegenerativní chorobou mozku.

UCHAZEČ MUSÍ SPLNIT NÁSLEDUJÍCÍ PODMÍNKY
• věk do 40 let;
• pracuje nebo studuje v ČR;
• zaváže se k návratu do ČR po ukončení projektu a dále k následnému působení v odborné 

vědecké, akademické či lékařské instituci po dobu nejméně tří let (při nedodržení této 
podmínky bude případný příjemce povinen vrátit podporu v plné výši);

• doloží znalost jazyka země, v níž bude vědecký pobyt probíhat certifikátem nebo dokladem 
o vykonané zkoušce ve studijním průkazu (neplatí pro ČR/SR). V případě absence dokladu je 
možné požadovat projevení znalosti jazyka během přijímacího pohovoru. 



PODMÍNKY ŽÁDOSTI O PODPORU
Žádost se podává v elektronické podobě do 30. 4. 2019 
na e-mailovou adresu sekretariat@alzheimernf.cz. 

Pokud Vám do dvou pracovních dnů nepřijde potvrzení přijetí žádosti, 
kontaktujte nás prosím telefonicky: +420 777 003 983.

Žádost musí splňovat následující kritéria a podmínky:
• vlastní popis projektu na maximálně 2 strany A4 ve standardním formátování  

(Arial nebo Times New Roman, fonty 12, řádkování 1,5) a abstrakt v anglickém  
jazyce o délce nejvýše 350 slov;

• strukturovaný přehledný rozpočet, o který uchazeč žádá;
• maximální výše rozpočtu 400 000 Kč na jeden projekt;
• zdůvodnění důležitosti projektu nebo programu, který uchazeč individuálně navrhuje na dobu 

maximálně 6 měsíců a nastínění možnosti aplikace nově nabytých poznatků a zkušeností;
• životopis s udáním věku a vlastnoručním podpisem, zapojením do grantové činnosti v rámci 

tuzemských i zahraničních grantů a uvedením vybrané publikační činnosti (v maximálním  
rozsahu 1–1,5 strany A4); a krátký popis doktorandské práce nebo oblast výzkumu  
a budoucí cíle;

• uvedení kontaktů na organizátory akce, školitele či instituci, která projekt zaštiťuje;
• v případě pregraduálních a postgraduálních studentů a u čerstvých absolventů  

doktorandského studia doporučení školitele a jedné nezávislé osoby v ČR  
nebo zahraničí, která pracuje v oboru nebo v oboru příbuzném;

• v případě vědeckých a odborných pracovníků minimálně dvě reference – od vedoucího  
pracovníka a některého ze spolupracovníků nebo odborných zahraničních partnerů.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Výběrové řízení je dvoukolové.

V prvním kole bude zaslán návrh projektu a požadovaná dokumentace elektronicky  
a poštou ke kontrole komisi. 

Hodnotící komise, složená ze členů správní rady Alzheimer nadačního fondu, zástupce 
Nadačního fondu AVAST a v odůvodněných případech i nezávislého experta pro daný obor, 
vybere nejúspěšnější žadatele, kteří budou ve druhém kole pozváni k osobnímu pohovoru. 

Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny na FB Alzheimer nadačního fondu a vybraní 
uchazeči budou písemně vyrozuměni.

V jednom soutěžním období může být podpořeno více uchazečů. S úspěšnými žadateli bude 
následně uzavřena smlouva o nadačním příspěvku.

KRITÉRIA HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ
Hodnotícími kritérii předkládaných projektů jsou zejména originalita, aplikovatelnost, 
společenský přínos, ekonomický dopad a dále přínos projektu pro uchazeče a jeho  
výzkumný tým.



POVINNOSTI PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY
Příjemce finanční podpory programu Alzheimer nadačního fondu a Nadačního fondu AVAST je 
povinen do třiceti dnů po skočení projektu podat zprávu s popisem využití finančního daru, 
průběhu a výsledků projektu, celkového zhodnocení průběhu projektu a jeho přínosu, nejlépe 
i s fotografickou či jinou dokumentací.

Příjemce je dále je povinen podat zprávu o případné prezentaci podpory poskytnuté 
Alzheimer nadačním fondem a Nadačním fondem AVAST (se seznamem výstupů, internetových 
a mediálních odkazů apod.).

Příjemce finanční podpory programu Alzheimer nadačního fondu a Nadačního fondu AVAST  
na tří až šesti měsíční stipendijní pobyt v zahraničí je navíc povinen:

• do třiceti dnů po skončení studijního pobytu předložit cestovní zprávu, doklady pro 
vyúčtování cestovních a dalších nákladů a pro vyúčtování poskytnutých záloh a měl-li příjemce 
podpory svého osobního tutora, pak také jeho hodnotící zprávu;

• do dvanácti měsíců od ukončení pobytu na základě podpořeného projektu podat grantovou 
žádost do některé grantových agentur v ČR či odeslat k publikování původní článek do 
recenzovaného časopisu s dedikací Alzheimer nadačnímu fondu – Nadačnímu fondu 
AVAST.

Finanční vyúčtování, včetně příslušných dokladů, potvrzeních o účasti a případných kopií 
certifikátů (v případě absolvování kurzů) jsou součástí zvláštní přílohy.

Doba mezi přidělením stipendia a zahájením stáže nesmí přesáhnout 12 měsíců, v opačném 
případě bude požadováno vrácení poskytnuté podpory.

ETICKÝ KODEX PŘÍJEMCE PODPORY
Profesionalita – příjemci plní úkoly v příslušném oboru na vysoké odborné úrovni, jednají 
korektně vůči pracovníkům jiných institucí i dalším uchazečům o podporu z programu Alzheimer 
nadačního fondu – NF AVAST.

Nezištnost – příjemci nesmějí prostřednictvím prostředků získaných z programu Alzheimer 
nadačního fondu – NF AVAST získávat finanční, materiální nebo jiné výhody pro sebe, svoji 
rodinu nebo své přátele.

Odpovědnost – příjemci jsou odpovědni za svou činnost a rozhodování v rámci podpořených 
stanovených pracovních úkolů, dodržují právní předpisy a pravidla programu.

Otevřenost – příjemci postupují vždy transparentním způsobem a musí být schopni zdůvodnit 
a doložit svá rozhodnutí.

Čestnost – příjemci nebudou zneužívat ve prospěch svůj nebo další osoby informace 
o organizacích, firmách a jednotlivcích získané při práci na projektech podpořených programem 
Alzheimer nadačního fondu – NF AVAST.

Loajalita – příjemci budou vždy jednat tak, aby nebyla ohrožena jejich důvěryhodnost a dobrá 
pověst programu Alzheimer nadačního fondu – NF AVAST.

Lidskost – příjemci se nezpronevěří obecným zásadám vědecké a lékařské etiky.



FAQ
Již jsem byl přijat/a na studijní pobyt/kurz/konferenci, ale nemohu si dovolit financovat  
svoji aktivitu sám/sama a nezískal/a jsem žádné prostředky z jiných zdrojů financování, 
o které jsem se ucházel/a. Mohu požádat o podporu Alzheimer nadační fond – NF AVAST? 
Ano. Náš program hodlá podporovat výjimečné a zdůvodněné vzdělávací aktivity. Také víme, 
že se může stát, že se uchazeč již snažil získat finanční podporu jinde, ale neuspěl ne kvůli 
nedostatečné osobní či projektové kvalitě, ale proto, že tento typ aktivit není v ČR běžně 
podporován. 

Mohu se do programu ANF-NF AVAST přihlásit, i když už jsem držitelem jiného stipendia? 
Ano. Ale aktivity, na které žádáte podporu, nesmí být již financované jiným způsobem. Např. 
již máte zajištěné cestovné, ubytování a stravné, ale nemáte peníze na kurzovní/konferenční 
poplatek – v takovém případě můžete požádat o příspěvek v našem projektu. K žádosti 
 přiložte potvrzení o přijetí na kurz/konferenci a po návratu předložte doklady nutné 
k vyúčtování. 

Mohu se do výběrového řízení přihlásit opakovaně, i když jsem v předchozím ročníku 
nebyl/a vybrán/a?
Ano. Nemůžeme ale zaručit, že podruhé budete úspěšnější. Velmi záleží na důvodech 
předchozího neúspěchu.   

Mohu se do výběrového řízení přihlásit opakovaně, i když jsem již 
byl/a vybrán/a v předchozím ročníku?
Ano. Žádosti hodnotíme dle jejich kvality, originality a aplikovatelnosti po návratu do ČR.

Je udělení stipendia spojeno s nějakými závazky?
Ano. Naším cílem je poskytnout talentovaným a cílevědomým mladým lidem příležitost 
k dosažení akademických úspěchů a následně pak využít jejich nově získané zkušenosti  
při jejich odborné činnosti v ČR. Uchazeč o finanční podporu programu Alzheimer nadačního 
fondu – NF AVAST je povinen hospodárně nakládat s přidělenými financemi a po ukončení 
projektu je řádně vyúčtovat. Uchazeč se přijetím finanční podpory zavazuje k brzkému podání 
grantové žádosti zaměřené na výzkum, o jehož podporu uchazeč žádal v programu Alzheimer 
nadačního fondu – NF AVAST v některé z grantových agentur v ČR nebo k odeslání původního 
článku vycházejícího z podpořeného projektu do recenzovaného časopisu s dedikací Alzheimer 
nadačnímu fondu – NF AVAST.


