Soutěž o stipendium CSMS (do 35 let)
Československá mikroskopická společnost vyhlašuje soutěž o CSMS stipendium (do 35 let).
Výherce získá dvouleté stipendium v celkové výši 200 000 Kč. O stipendium CSMS se mohou
hlásit vědci do 35 let, přičemž se do tohoto limitu nezapočítává období prokazatelně strávené na
mateřské a rodičovské dovolené.

Podmínky účasti v soutěži:
1. Stipendium je určeno pro vědecké pracovníky s ukončeným vysokoškolským vzděláním.
Horní hranice věku je dosažených 35 let v prvním roce udělení stipendia, přičemž se do tohoto
limitu nezapočítává období prokazatelně strávené na mateřské a rodičovské dovolené.
Každoročně se uděluje jedno dvouleté stipendium ve výši 200 tis. Kč, tedy 100 tis. Kč na jeden
rok,
2. Stipendium se uděluje pro vědecké pracovníky nebo PhD studenty, kteří
ke své vědecké práci používají mikroskopické metody, pracují na vývoji nových
mikroskopických přístupů nebo analyzují mikroskopická data. Jelikož jsou předmětem paralelní
soutěže FEI/CSMS projekty z oblasti elektronové mikroskopie, v této soutěži budou přijímány
k posouzení pouze projekty, které významnou měrou využívají jiné metody než
elektronmikroskopické. Projekty s kombinací metod (včetně elektronové mikroskopie) jsou
přípustné.
3. Žádosti budou přijímány pouze elektronickou cestou. Odkaz na elektronickou přihlášku bude
zveřejněn při vyhlášení soutěže na webu CSMS.
4. Žádosti, které budou zároveň v daném kalendářním roce předloženy také do soutěže
FEI/CSMS a budou mít identickou obsahovou náplň, budou ze soutěže CSMS vyloučeny.
5. Na udělení stipendia není právní nárok a CSMS si vyhrazuje právo soutěž v některém roce
nevyhlásit, stejně jako nevybrat vítěze.
6. Přihláška do soutěže musí být podána ve stanovené lhůtě a musí obsahovat následující
náležitosti:
- strukturovaný profesní životopisčestné prohlášení o bezúhonnosti, popis výzkumného projektu,
finanční plán na dva roky, kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání žadatele, doporučení
osobnosti v daném oboru o profesním kreditu žadatele, prohlášení pracoviště, na němž žadatel
působí, kde bude uvedeno, že po dobu dvou let mu bude umožněno zde odborně pracovat a jaká
podpora bude pracovištěm žadateli poskytována. Dokládané dokumenty netřeba úředně
ověřovat. Obdržení přihlášky CSMS potvrdí e-mailem.

7. Příjemce stipendia je povinen ve svých publikacích, posterech, přednáškách a pod.
prokazatelně uvádět, že je podporován CSMS. Za tímto účelem je oprávněn a povinen používat
logo CSMS, které obdrží při udělení stipendia.
8. Prostředky stipendia budou použity dle potřeby uchazeče s tím omezením, že mzdové náklady
budou tvořit maximálně 60% celkové částky, zbylá částka bude použita na cestovní a pobytové
náklady vztahující se ke zvyšování vzdělání, vědecké konference, získávání zkušeností na jiných
odborných pracovištích a nákup literatury (nelze používat k nákupu spotřebního materiálu,
vlastní vědecká práce uchazeče musí být prokazatelně zajištěna ze zdrojů mateřského
pracovuště).
9. Komise, která vyhodnocuje žádosti, je sestavena výborem CSMS ad hoc podle témat
výzkumných projektů obdržených v daném roce podle pravidel, uvedených v bodu 9. Výsledky
řízení vyhlásí předseda ČSMS s tím, že výplata stipendia započne po podpisu smlouvy o udělení
stipendia zpravidla od 1. října každého roku.
10. Hodnocení soutěže je dvoukolové. 1. kolo hodnocení probíhá v rámci tématických panelů: 1.
panel – přírodní vědy a medicína, 2. panel – materiálové vědy, 3. panel – instrumentace a optika.
Každý panel nominuje do 2. kola hodnocení jednoho kandidáta. 2. kolo hodnocení probíhá
napříč tématickými panely. Hodnotící komise pro 2. kolo je složena z předsedy hodnotící komise
a vedoucích tématických panelů. Komise rozhoduje většinou hlasů o pořadí uchazečů, v případě
nerozhodného výsledku bude po diskusi provedeno nové kolo hlasování. V případě opětovného
nerozhodného výsledku o vítězi hlasuje výbor CSMS.
11. Úspěšný uchazeč bude vyzván k potvrzení smlouvy o udělení stipendia mezi CSMS a
pracovištěm uchazeče nejpozději ke dni 1. září.
12. O využití stipendia a dosažených výsledcích v prvním roce řešení podá stipendista zprávu
vědeckému tajemníkovi CSMS nejpozději do 30. 9. následujícího roku řešení (rozsah maximálně
dvě strany A4). Po schválení zprávy výborem CSMS bude uvolněna druhá část stipendia na
druhý rok řešení.
13. Představení projektu a s případnými výsledky projektu, řešeného s pomocí stipendia CSMS,
informuje stipendista formou přednášky zpravidla na výroční konferenci CSMS, konající se vždy
následující rok.
14. O využití stipendia a dosažených výsledcích za celé období řešení podá stipendista zprávu
vědeckému tajemníkovi CSMS nejpozději do 31. 10. druhého roku řešení (rozsah maximálně dvě
strany A4).

Za CSMS - RNDr. Dušan Chorvát, PhD předseda společnosti.

