AVASTIPENDIUM
PRO LIDSKÝ MOZEK 2021

AVASTipendium pro lidský mozek je společný vzdělávací stipendijní
program iniciovaný Alzheimer nadačním fondem a finančně zaštítěný
Nadačním fondem AVAST, jehož vizí je rozvoj léčby a výzkumu
Alzheimerovy choroby a dalších neurodegenerativních onemocnění
mozku. V roce 2021 bude v programu rozdělena částka 1 000 000 Kč.
AVASTipendium si klade za cíl:
• zvyšovat profesionalitu mladých odborníků všech vědních i aplikovaných oborů studujících
příčiny vzniku, vývoj, možnosti léčby, důsledky a souvislosti Alzheimerovy choroby a dalších
neurodegenerativních onemocnění mozku;
• 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;
• motivovat studenty, doktorandy a mladé lékaře a vědce do 40 let zabývající se problematikou
Alzheimerovy choroby a příbuzných onemocnění k výzkumné aktivitě;
• přispívat k rozvoji mezinárodní spolupráce v daných oborech.

NA CO LZE V RÁMCI PROJEKTU
FINANČNÍ PODPORU ŽÁDAT
Program je primárně určen na financování těchto typů projektů:
• studijní pobyt – stáž nejlépe v délce 3 až 6 měsíců, a to především, ale nikoli výhradně,
na některé ze zahraničních výzkumných institucí. Stipendisté mohou absolvovat jednodenní
kurz prezentace a komunikace (zdarma). Dále mohou využít možnost koučinku za zvýhodněnou
cenu;
• účast žadatele na výjimečných vzdělávacích akcích a kurzech v daných oborech;
• aktivní účast žadatele na významné mezinárodní konferenci.
V případě, že celá částka programu nebude 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.
Maximální výše rozpočtu je 400 000 Kč na jeden projekt.
Lze žádat o podporu projektů se začátkem po 1. 4. 2021.
Realizace projektů se očekává nejpozději do 30. 6. 2022.

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
nebo pacienty/klienty těmito onemocněními trpícími.

OBECNÉ PODMÍNKY PRO UCHAZEČE:
• věk do 40 let;
• pracuje nebo studuje v ČR;
• doloží znalost jazyka země, v níž bude vědecký pobyt probíhat certifikátem nebo dokladem
o vykonané zkoušce ve studijním průkazu (neplatí pro stáže či kurzy v ČR/SR). V případě
absence dokladu je možné požadovat projevení znalosti jazyka během pohovoru.

PODPORA MŮŽE BÝT POSKYTNUTA
V NÁSLEDUJÍCÍCH OBORECH
• neurologie, psychiatrie, radiologie, epidemiologie, psychologie
• paliativní péče o pacienty s demencí, ošetřovatelství, etika
• biomedicínské zobrazování a programování
• biomedicínská statistika, sdílení dat
• lékařská fyzika, biofyzika, biochemie, genetika, molekulární biologie
• antropologie a další relevantní obory zabývající se Alzheimerovou chorobou

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PODPORU
• vlastní popis projektu na maximálně 2 strany A4 ve standardním formátování
(Arial nebo Times New Roman, font 12, řádkování 1,5) včetně:
– zdůvodnění důležitosti projektu;
– cíle uchazeče v rámci absolvování projektu;
– nastínění možnosti aplikace nově nabytých poznatků a zkušeností;
• abstrakt projektu v anglickém jazyce o délce nejvýše 350 slov;
• strukturovaný přehledný rozpočet, o který uchazeč žádá (odhad dle aktuálního kurzu);
• strukturovaný životopis s udáním věku, zapojením do grantové činnosti v rámci tuzemských
i zahraničních grantů a uvedením vybrané publikační činnosti a krátkého popisu doktorandské
práce nebo oblasti výzkumu (v maximálním rozsahu 1,5 strany A4);
• kontakty na školitele a instituci, která projekt zaštiťuje, či organizátory akce;
• v případě pregraduálních a postgraduálních studentů 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.
Všem uchazečům o podporu AVASTipendia na dlouhodobou stáž doporučujeme, aby si u svého
zaměstnavatele či vzdělávací instituce ověřili podmínky pro výjezdy na stáže: zda a za jakých
podmínek může být uchazeč uvolněn.

ZPŮSOBILÉ NÁKLADY
• školné, kurzovné, účastnický poplatek;
• cestovné (letenky, jízdenky vč. místní hromadné dopravy);
• ubytování do výše 1 000 USD/měsíc;
• stravování do výše 50 USD/den;
• honoráře za osobní záštitu vybraného školitele do výše 500 USD/měsíc (školitelem/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;
• zdravotní a úrazové pojištění;
• v případě nezbytnosti uhrazení půjčovného za osobní auto (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);
• koučink v rozsahu 1–5 hodin za zvýhodněnou cenu 400 Kč/hod. u partnera Alzheimer
nadačního fondu: www.tymkoucu.cz.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Výběrové řízení je dvoukolové.
V prvním kole vybere hodnotící komise, složená ze členů správní rady Alzheimer nadačního
fondu, zástupce Nadačního fondu AVAST a v odůvodněných případech i nezávislého experta
pro daný obor, 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.

LHŮTA A TERMÍNY
Žádost se podává v elektronické podobě do 31. 1. 2021 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.
O výsledcích prvního kola budou žadatelé informováni do 10. 2. 2021.
Druhé kolo proběhne následně, a to nejpozději do 28. 2. 2021.
Výsledky budou známy do 28. 2. 2021.

KRITÉRIA HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ
Hodnotícími kritérii předkládaných projektů jsou zejména originalita, aplikovatelnost,
společenský přínos, ekonomický dopad, a dále aktuální i dlouhodobý přínos projektu
pro uchazeče a jeho výzkumný tým včetně navázání mezinárodní spolupráce.

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 AVASTipendia?
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 AVASTipendia přihlásit, i když už jsem držitelem jiného stipendia?
Ano. Ale aktivity – náklady, pro 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 na daný
poplatek 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 AVASTipendia 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 AVASTipendia pro lidský mozek 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 AVASTipendium pro lidský mozek
v některé z grantových agentur v ČR nebo k odeslání původního článku vycházejícího
z podpořeného projektu do recenzovaného časopisu s dedikací AVASTipendiu pro lidský mozek.

