Pravidla Nadačního fondu Martiny Roeselové
Všeobecné informace
Správní rada Nadačního fondu Martiny Roeselové se usnesla v tom smyslu, že bude
rozhodovat o předložených žádostech o udělení nadačního příspěvku na základě níže
uvedených pravidel tak, aby byl naplněn cíl Nadačního fondu.
Žádost je určena pouze pro fyzické osoby, a to výhradně za účelem podpory vědecké
činnosti vědců v oblasti přírodních věd, kteří se dočasně nemohou plně věnovat vědecké
činnosti z důvodu péče o předškolní dítě.
Rozhodujícím kritériem pro získání nadačního příspěvku je kvalita podané žádosti. Před
posouzením žádosti si správní rada nadačního fondu nechá vypracovat stanovisko
nezávislé komise (Advisory Board).
O předložených žádostech se bude jednat v co nejkratší době po vyhlášeném termínu
podání a žadatelé budou o stanovisku správní rady neprodleně informováni. Rozhodnutí
správní rady je konečné.
Podkladem pro předání nadačního příspěvku je darovací listina. Vybraným uchazečkám/
uchazečům bude jménem Nadačního fondu Martiny Roeselové poskytnut jednoroční
příspěvek v celkové výši 120 000 Kč.
Kdo může žádat o udělení nadačního příspěvku
O udělení nadačního příspěvku mohou žádat výlučně fyzické osoby, a to Ph.D. studenti
nebo postdoktorandi, kteří pečují o dítě předškolního věku a zároveň se aktivně věnují
vědecké práci na univerzitě či neuniverzitním vědeckém pracovišti v České republice.
Podporovaná vědecká oblast
Přírodní vědy.
Podmínky žádosti o udělení nadačního příspěvku
Žádost o udělení příspěvku musí být v angličtině a musí obsahovat:
- plán výzkumu po dobu jednoho roku (1-2 strany),
- popis rodinné situace a plánovaný způsob využití příspěvku (max. 1 strana),
- strukturovaný životopis žadatelky/žadatele s kompletním seznamem publikací a
konferenčních prezentací (max. 3 strany),
- doporučující dopis od školitele či přímého nadřízeného žadatelky/žadatele.
Postup při podávání žádosti
Žadatelka/žadatel odešle na adresu nadačního fondu do 30. září příslušného roku
písemnou kompletní žádost včetně všech požadovaných příloh a e-mailem obdrží
potvrzení o přijetí žádosti.
Správní rada rozhodne o výsledku do 30. listopadu příslušného roku a o svém rozhodnutí
neprodleně vyrozumí žadatelku/žadatele. Toto rozhodnutí správní rady je konečné.
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Důvody k vyloučení žádosti
- žadatelka/žadatel nesplňuje požadované podmínky
- nadační příspěvek byl již dříve žadatelce/žadateli udělen.
Smluvní podmínky nadačního příspěvku
V případě kladného posouzení žádosti uzavře Nadační fond s žadatelkou/žadatelem
darovací smlouvu o přidělení nadačního příspěvku.
Nadační příspěvek je poskytován ve třech splátkách. První splátka ve výši padesáti
procent z celkového nadačního příspěvku je splatná do třiceti dnů po podpisu smlouvy
o poskytnutí nadačního příspěvku. Druhá splátka ve výši dalších čtyřiceti procent
z celkového nadačního příspěvku bude vyplacena po šesti měsících, přičemž vyplacení
této splátky je vázáno předložením zprávy o způsobu použití nadačního příspěvku. Třetí
splátka ve výši zbývajících deseti procent z celkového nadačního příspěvku je vázána na
předložení závěrečné písemné zprávy (1-2 strany) o dosažených výsledcích vzniklých díky
nadačnímu příspěvku, kterou je žadatelka/žadatel povinna/povinen podat do dvou měsíců
po skončení této jednoroční podpory.
Žadatelka/žadatel souhlasí s použitím svého jména a dalších informací v souvislosti
s Nadačním fondem a jeho propagací.

V Praze dne 8. března 2017

.................................................
Ing. Iva Pichová, CSc.
předsedkyně správní rady

.............................................................
RNDr. PhDr. Zdeněk Hostomský, CSc.
člen správní rady
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