SPRÁVNÍ RADA SAPMU 03 – ZÁPIS
3. 3. 2014 17:00-19:00 h
Masarykova univerzita, Komenského nám. 2, místnost 201
Přítomni: Kateřina Janků, Eva Janouškovcová, Jan Slovák, Don Sparling, Simona Škarabelová
Omluveni: Jasna Flamiková, Jiří Hudeček, Jiří Němec, Markéta Soukupová, Danuše Spáčilová
SAPMU: Barbora Antonová, Martin Glogar, Tomáš Mozga, Dana Šramková
Studenti: Klára Bažantová, Jaroslav Biolek, Jan Čermin, Martin Černý, Eliška Doubková, Gaby
Khazalová, Jiří Kouřil, Lucia Macková, Daniela Marečková, Alžběta Možíšová, Anna Pančíková,
Tibor Skalka, Uljana Teslenko, Katarína Tuľaková, Miroslav Vlček, Zuzana Zmeškalová…
PODMÍNKY A PRAVIDLA GRANTŮ TGM 2014
Cílem grantů TGM je odborná, finanční a materiální podpora studentských projektů zaměřených
na rozvoj demokracie a občanské společnosti v České republice i ve světě.
Granty TGM umožňují realizovat debaty, přednášky, setkání, výstavy, projekce, festivaly, soutěže,
koncerty, happeningy, konference, workshopy, stáže, dokumenty, publikace, výzkumné projekty…
Granty TGM vyhlašuje Spolek absolventů a přátel Masarykovy univerzity, www.spolek.muni.cz,
se sídlem Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno (IČO: 26669099).
Granty TGM se udělují ve výši 4.000-50.000 Kč na projekt. Letos chceme rozdělit částku 95.000
Kč. Tvoří ji členské příspěvky členů SAPMU a dar hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška.
Žadatelem o grant TGM může být pouze student Masarykovy univerzity.
Podmínky grantů TGM:
 projekt je v souladu se zaměřením grantů TGM,
 projekt má dlouhodobý dopad na společnost a aktivně je do něho zapojena veřejnost,
 projekt má jasně formulované cíle a výstupy, přiměřený a hospodárný rozpočet,
 projekt má dostatečně zpracovaný realizační plán a časový harmonogram.
Vyplněnou žádost o grant TGM je nutné odeslat v elektronické podobě na adresu spolek@muni.cz
nejpozději do čtvrtka 27. 2. 2014 23:59 h.
Všechny žádosti o grant TGM, které splní podmínky grantů TGM postoupí do druhého kola
grantového řízení. To se uskuteční v pondělí 3. 3. 2014 za účasti členů správní rady SAPMU. Na
základě grantové žádosti, 2 minutové prezentace a 8 minutové diskuse s žadateli vybere správní
rada SAPMU nejlepší projekty, které získají Grant TGM 2014. V případě, že projekt v grantovém
řízení uspěje, uzavře SAPMU ve středu 5. 3. 2014 se žadatelem smlouvu o udělení grantu TGM.
Grant TGM bude příjemci poskytnut v jedné splátce nejpozději do 14 dnů od uzavření smlouvy.
Příjemce grantu TGM předkládá SAPMU nejpozději do 28. 2. 2015:
> závěrečnou zprávu o projektu s podrobným vyúčtováním projektu,
> ukázky informačních a propagačních materiálů projektu,
> minimálně 10 fotografií v elektronické podobě.
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Harmonogram grantů TGM 2014:
neděle 19. 1. 2014 vyhlášení grantů TGM 2014 (45. výročí úmrtí Jana Palacha)
čtvrtek 27. 2. 2014 23:59 h uzávěrka přihlášek grantového řízení
pondělí 3. 3. 2014 17:00-19:00 h Komenského nám. 2, místnost 201: 2. kolo grantového řízení,
výběr nejlepších projektů
středa 5. 3. 2014 uzavření smluv s úspěšnými žadateli, převod grantu TGM na účet žadatele
sobota 28. 2. 2015 termín pro předložení závěrečné zprávy a dočerpání finační podpory
SAPMU chce podpořit projekty, které:
 originálním způsobem připomenou 25. výročí Sametové revoluce či 95 let Masarykovy
univerzity,
 originálním způsobem reagují na potřeby doby a nedostatky společnosti,
 přinášejí nová řešení a nové trendy ve vzdělávání,
 kultivují celospolečenskou diskusi a utváření názorů,
 aktivizují společnost, podporují aktivní občanství a zájem o veřejné dění,
 pomáhají nastavovat transparentní a demokratické fungování společnosti,
 rozvíjí mezikulturní, mezigenerační, mezioborový a mezináboženský dialog a spolupráci.
SAPMU nemůže podpořit projekty, které:
 realizují nestudenti Masarykovy univerzity = absolventi, zaměstnanci, veřejnost…
 jsou nejasné a nesrozumitelné,
 mají formu diplomové práce jednotlivce,
 jsou organizovány s velkým množstvím partnerů, kde je zapojení SAPMU zcela mizivé,
 představují jednorázovou akci bez dalších přesahů,
 nejsou originální a inovativní, představují x-tý ročník v řadě,
 žádají stipendia, suplují funkci stipendijních fondů fakult,
 jsou zaměřeny na úzkou komunitu lidí, nejsou určeny veřejnosti,
 mají podobu večírků, párty, mají komerční charakter,
 představují činnost / provoz sdružení nikoli konkrétní projekt.
Příklady ideálních projektů:
 Brněnský listopad
 Inventura demokracie, www.inventurademokracie.cz
 Masarykovy debaty, www.masarykovydebaty.cz
 Demagog.cz, www.demagog.cz
 Kabinet Havel, www.ceskavize.cz
 QMU, www.qmu.cz
 Zelený kampus, zelenykampus.biomania.cz
 Fyzikální cirkus, cirkus.hvezdarna.cz
 Uppsala Model United Nations (UMUN),
www.fn.se/distrikt-och-foreningar/foreningar/uppsala-fn-forening/umun2013/
 Lesní mateřská školka Dobroděj, lmsdobrodej.webnode.cz
 …
Řešitelé mohou pro řešitelský tým žádat odměnu za realizaci projektu ve výši až 10% Grantu TGM.
Odměna za realizaci bude vyplacena po uzavření projektu a splnění všech náležitostí. SAPMU
zastává filozofii, že každá kvalitní tvůrčí práce má být náležitě oceněna. Ani v neziskovém sektoru
není možné naplno pracovat zcela zadarmo. SAPMU odvahu a dobrou práci ocení!
Aktuální informace ke grantům TGM 2014:
www.spolek.muni.cz/aktivity/granty-tgm
www.spolek.muni.cz/udalosti/aktuality/granty-tgm-2014-95000-kc-na-studentske-projekty
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DOŠLÉ ŽÁDOSTI O GRANT TGM 2014
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30

projekt / garant
Víkend pro znevýhodněné děti (tábor)
Naděžda Vašková a spol.
Světový den zdraví 2014 (osvěta zdraví):
Petra Bošanská a spol.
Společná zkušenost (filmový dokument):
Kateřina Iliasová
Rendez-vous s českou vědou (soutěž):
Jan Špaček a spol.
Výkvěty 2014 (konference):
Jan Skalík a spol.
Dobrá cesta (infoweb):
Jakub Černohorský
K zamyšlení (diskuse):
David Lacko a spol.
Skok po OSE (filmový dokument):
Miroslav Vlček a spol.
Konference ČASP (konference):
Lenka Sakalášová a spol.
Úsměv všem (pacienti, děti, senioři):
Lucia Macková a spol.
Časopis Jdi pracovat (časopis):
Lenka Košťálová a spol.
Spolu out (brožura, workshopy):
Alžběta Možíšová a spol.
Škola doma chrání Boha? (přednášky):
Andrea Beláňová a spol.
Brožury pro partnery depresivních chorob
(brožury): Tereza Kraftová a spol.
Kariérní večer (talkshow):
Katarína Slezáková a spol.
Kalokagathia SŠUM (soutěž):
Jiří Kouřil a spol.
Masarykovy debaty (diskuse):
Gaby Khazalová a spol.
ELSA Career Days (workshop):
Tereza Havlíčková a spol.
Genderová studia v Brně (facebook):
Veronika Štefečková a spol.
Rekonstrukce hodnot: Jsem tady!
(komunikace): Tibor Skalka a spol.
Zažít Brno jinak (happening):
Barbara Herucová a spol.
Výchova k zvořivosti, iniciativě (kurz):
Alžběta Šimčíková a spol.
Hezkyčesky.com (vzdělávání):
Uljana Teslenko
Masarykovi historici: (Ne)vážně o dějinách
(soutěž, diskuse, exkurze): Eliška
Doubková a spol.
International Dental Student Congress
(konference): Kateřina Křenková a spol.
Hearing Voices Network v ČR (stáž,
přednášky): Veronika Šuráňová a spol.
Ve zdravém Brně zdravý zub (osvěta
zdraví): Petr Halama a spol.
Letní škola environmentalistiky pro SŠ
(letní škola): Tereza Lehečková a spol.
Sýrie kolem nás (přednášky, dialog):
Klára Bažantová a spol.
Matematická soutěž Náboj + korespon.
seminář Roots (soutěž): Tomáš Babej

tým
3

fakulta
PedF

žádost SAPMU
20 000 Kč

%
66,7

rozpočet
30 000 Kč

6

LF

28 100 Kč

69,9

40 200 Kč

1

PedF

25 000 Kč

100

25 000 Kč

3

PřiF

10 000 Kč

76,9

13 000 Kč

6

FSS

14 900 Kč

23,0

64 900 Kč

1

FSS

7 514 Kč

100

7 514 Kč

2

FF

2 000 Kč

71,5

2 797 Kč

3

FSS

8 000 Kč

15,1

53 000 Kč

12

FF

10 000 Kč

11,1

90 000 Kč

5

LF

26 950 Kč

100

26 950 Kč

10

ESF

23 000 Kč

50

46 000 Kč

3

FSS

32 000 Kč

91,4

35 000 Kč

2

FF

20 000 Kč

100

20 000 Kč

3

FSS

13 500 Kč

100

13 500 Kč

4

FSS

13 500 Kč

60,0

22 500 Kč

3

FSpS

34 000 Kč

57,6

59 000 Kč

5

FSS

15 500 Kč

41,9

37 000 Kč

3

PrF

29 000 Kč

63,0

46 000 Kč

2

FSS

7 700 Kč

100

7 700 Kč

4

PedF

8 000 Kč

100

8 000 Kč

5

FF

30 000 Kč

54,5

55 000 Kč

3

FSS

44 746 Kč

90,9

49 246 Kč

1

FF

20 000 Kč

36,4

55 000 Kč

7

FF

15 000 Kč

90,1

16 650 Kč

10

LF

15 000 Kč

30,7

48 920 Kč

2

PedF

35 000 Kč

100

35 000 Kč

2

LF

10 000 Kč

71,4

14 000 Kč

5

FSS

49 500 Kč

100

49 500 Kč

6

FSS

21 069 Kč

77,8

27 039 Kč

7

FI

30 000 Kč

75,0

40 000 Kč
3

31

Revitalizace svrateckého nábřeží (veřejný
prostor): Jaroslav Biolek a spol.
celkem 31 studentských žádostí

3

PřiF

35 000 Kč

100

653 949 Kč

35 000 Kč
1 073 416 Kč

Čt 27. 2. 2014 23:59 h do uzávěrky grantů se sešlo celkem 31 studentských žádostí, po uzávěrce
již nedošla žádná žádost
Pá 28. 2. 2014 11:01 h členové správní rady SAPMU dostali všechny žádosti k pročtení a výběru
Pá 28. 2. 2014 výbor SAPMU ověřil v IS MU aktivní studentství všech řešitelů projektů
Ne 2. 3. 2014 22:00 h členové správní rady SAPMU zasílají své tipy a doporučení na 10-12
nejzajímavějších nápadů a projektů, jejichž autoři budou pozváni do druhého kola hodnocení
Ne 2. 3. 2014 23:21 h všem žadatelům odeslána pozvánka do druhého kola s výběrem 10 projektů

DRUHÉ KOLO HODNOCENÍ GRANTŮ TGM 2014
se uskutečnilo v pondělí 3. 3. 2014 17:00-20:00 h Komenského nám. 2, místnost 201
Do druhého kola bylo vybráno 10 studentských projektů:
08
10
12
16
17
20
23
24

29
31

projekt / garant
Skok po OSE (filmový dokument):
Miroslav Vlček a spol.
Úsměv všem (pacienti, děti, senioři):
Lucia Macková a spol.
Spolu out (brožura, workshopy):
Alžběta Možíšová a spol.
Kalokagathia SŠUM (soutěž):
Jiří Kouřil a spol.
Masarykovy debaty (diskuse):
Gaby Khazalová a spol.
Rekonstrukce hodnot: Jsem tady!
(komunikace): Tibor Skalka a spol.
Hezkyčesky.com (vzdělávání):
Uljana Teslenko
Masarykovi historici: (Ne)vážně o dějinách
(soutěž, diskuse, exkurze): Eliška
Doubková a spol.
Sýrie kolem nás (přednášky, dialog):
Klára Bažantová a spol.
Revitalizace svrateckého nábřeží (veřejný
prostor): Jaroslav Biolek a spol.
celkem 10 studentských žádostí

tým
3

fakulta
FSS

žádost SAPMU
8 000 Kč

%
15,1

rozpočet
53 000 Kč

5

LF

26 950 Kč

100

26 950 Kč

3

FSS

32 000 Kč

91,4

35 000 Kč

3

FSpS

34 000 Kč

57,6

59 000 Kč

5

FSS

15 500 Kč

41,9

37 000 Kč

4

PedF

8 000 Kč

100

8 000 Kč

1

FF

20 000 Kč

36,4

55 000 Kč

7

FF

15 000 Kč

90,1

16 650 Kč

6

FSS

21 069 Kč

77,8

27 039 Kč

3

PřiF

35 000 Kč

100

35 000 Kč

215 489 Kč

352 639 Kč

16:45 sraz všech prezentujících, případné nahrání prezentací do počítače, instrukce (ideálně 2 min
prezentace + 6-8 min diskuse na projekt). SAPMU má 95 000 Kč na studentské projekty.
17:00 představení správní rady, podmínek Grantů TGM
17:10 Jaroslav Biolek a spol.: Revitalizace svrateckého nábřeží
17:18 Tibor Skalka a spol.: Rekonstrukce hodnot: Jsem tady!
17:26 Lucie Macková a spol.: Úsměv všem
17:34 Eliška Doubková a spol.: Masarykovi historici
17:42 Klára Bažantová a spol.: Sýrie kolem nás
17:50 Uljana Teslenko: Hezkyčesky.com
17:58 Alžběta Možíšová a spol.: Spolu out
18:06 Gaby Khazalová a spol.: Masarykovy debaty
18:14 Jiří Kouřil a spol.: Kalokagathia SŠUM
18:22 Miroslav Vlček a spol.: Skok po OSE
18:40 uzavřená diskuse správní rady, finální výběr projektů
19:40 vyhlášení výsledků Grantů TGM 2014
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Po desítce prezentací následovalo uzavřené jednání správní rady a výboru spolku. Bylo to dlouhé,
nelehké a zodpovědné vybírání. Nakonec správní rada doporučila podpořit grantem TGM 2014 pět
nových studentských projektů celkovou částkou 60.000 Kč:
projekt / garant
08
10
12
16
17
20
23
24

29
31

tým

Skok po OSE (filmový dokument):
Miroslav Vlček a spol.
Úsměv všem (pacienti, děti, senioři):
Lucia Macková a spol.
Spolu out (brožura, workshopy):
Alžběta Možíšová a spol.
Kalokagathia SŠUM (soutěž):
Jiří Kouřil a spol.
Masarykovy debaty (diskuse):
Gaby Khazalová a spol.
Rekonstrukce hodnot: Jsem tady!
(komunikace): Tibor Skalka a spol.
Hezkyčesky.com (vzdělávání):
Uljana Teslenko
Masarykovi historici: (Ne)vážně o
dějinách (soutěž, diskuse, exkurze):
Eliška Doubková a spol.
Sýrie kolem nás (přednášky, dialog):
Klára Bažantová a spol.
Revitalizace svrateckého nábřeží (veřejný
prostor): Jaroslav Biolek a spol.
celkem 10 studentských žádostí

fakulta

žádost
SAPMU
8 000 Kč

podpora
SAPMU
8 000 Kč

100

%

3

FSS

5

LF

26 950 Kč

12 000 Kč

44,5

3

FSS

32 000 Kč

15 000 Kč

46,9

3

FSpS

34 000 Kč

0 Kč

0

5

FSS

15 500 Kč

0 Kč

0

4

PedF

8 000 Kč

0 Kč

0

1

FF

20 000 Kč

0 Kč

0

7

FF

15 000 Kč

9 000 Kč

60

6

FSS

21 069 Kč

16 000 Kč

75,9

3

PřiF

35 000 Kč

0 Kč

215 489 Kč

60 000 Kč

0

St 5. 3. 2014 8:00-10:00 h s úspěšnými žadateli byla uzavřena smlouva o poskytnutí grantu TGM,
následně jim byla příslušná finanční částka odeslána na bankovní účty.
Vítězné studentské projekty byly představeny šéfredaktorovi MUNI.CZ Davidu Povolnému, který
přislíbil prezentaci projektů v tištěné i elektronické verzi univerzitních novin MUNI.CZ.
SAPMU všem podpořeným projektům nabízí finanční, materiální a lidskou podporu v průběhu celé
realizace projektu. Studenti se na SAPMU mohou kdykoli obrátit s jakýmikoli dotazy a prosbami.
Všech 5 podpořených projektů musí být realizováno a vyúčtováno do soboty 28. 2. 2015.

GRANTY TGM REKAPITULACE 2012-2014
rok
žádostí
požadovaná částka
rozpočet projektů
honoráře
2. kolo Grantů TGM
částka na rozdělení
požadovaná částka
rozpočet projektů
honoráře
podpora projektů
Granty TGM

2012
12
251 000 Kč
911 500 Kč
0 Kč
12
50 000 Kč
251 000 Kč
911 500 Kč
0 Kč
3
42 000 Kč

2013
3
50 500 Kč
99 700 Kč
0 Kč
3
90 000 Kč
50 500 Kč
99 700 Kč
0 Kč
2
20 500 Kč

2014
31
653 949 Kč
1 074 416 Kč
31 800 Kč
10
95 000 Kč
215 489 Kč
352 639 Kč
14 450 Kč
5
60 000 Kč

2012-2014
46
955 449 Kč
2 085 616 Kč
31 800 Kč
25
566 189 Kč
1 363 839 Kč
14 450 Kč
10
122 500 Kč
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SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY PROJEKTŮ USILUJÍCÍCH O GRANT TGM 2014:
Poznámky z diskuse a hodnocení
01) Víkendový pobyt pro zněvýhodněné děti (tábor)
Naděžda Vašková a spol., 3 čl.tým, PedF MU, přijato 25.1.2014 16:05 h
žádají o 20 000 Kč / 30 000 Kč (66,7 %); 0 Kč honorář (0 %)
www
SILNÉ STRÁNKY
SLABÉ STRÁNKY
☺ integrace sociálně slabých do společnosti
 nejsou již studenty MU, jsou absolventy
☺ potřebné
 v žádosti pomlouvají druhé
 nepromyšlené, příliš vágní a obecné
 chybí jasné údaje kdy, kde, kdo, pro koho …
za X Kč uspořádáme akci na X dní pro X dětí
s takovým programem = nejasný rozpočet
 jednorázová akce
? v čem je novost, originalita projektu
? jak bude zabezpečen odborný dozor,
hygienické podmínky atd.
? nebyl by lepší společný dětský tábor bez
selektování sociálně vyloučených
? nebylo by lepší začít s jednodenními výlety a
akcemi po vzoru skautských skupin, za stejné
peníze by se dala uspořádat celá série akcí
Závěr: žádost vyřazena, žadatelé nesplňují podmínky grantů TGM, nejsou studenty MU 
navíc velice nepromyšlené, nevědí, co chtějí

02) Světový den zdraví 2014 IFMSA (osvěta zdraví)
Petra Bošanská a spol., 6 čl.tým, LF MU, přijato 13.2.2014 11:04 h
žádají o 28 100 Kč / 40 200 Kč (69,9 %); 1 500 Kč honorář (5,3 %)
www.ifmsa.cz
SILNÉ STRÁNKY
SLABÉ STRÁNKY
☺ zaměřeno na veřejnost
 běží X let bez SAPMU a dalších X let poběží
☺ důraz na prevenci, popularizaci, vzdělávání
 příliš nákladné na jednorázovou akci
 nejasný rozpočet, SAPMU má podpořit akci
studentů MU i studentů jiných VŠ?
 nepoměr partnerství firmy vs neziskovka
? v čem je novost, originalita projektu
? nemělo by být více podpořeno zdravotnickými
firmami, větší dar zdravotnického materiálu
? partnerství měst, proč platit tak vysoký zábor
za veřejně prospěšnou akci
Závěr: projekt nezaujal

03) Společná zkušenost / Shared experience (filmový dokument)
Kateřina Iliasová, 1 čl.tým, PedF MU, přijato 15.2.2014 18:57
žádají o 25 000 Kč / 25 000 Kč (100 %); 0 Kč honorář (0 %)
www
SILNÉ STRÁNKY
SLABÉ STRÁNKY
☺ aktuální téma, integrace cizinců
 nákup kamery do soukromého vlastnictví,
☺ důraz na pochopení odlišnosti, jinakosti,
využití pouze jedním jednotlivcem
mezikulturní spolupráci a dialog
? nejde řešit zapůjčením techniky od MU,
☺ zajímavé srovnání Brno x Londýn
existují specializované laboratoře FSS, FI,
☺ spolupráce škol
kamera je i součástí Spolkového fondu MU
? produkce, jak se film dostane k divákovi
Závěr: SAPMU v případě zájmu zprostředkuje kontakt na pracoviště MU a pomůže domluvit
zapůjčení potřebné techniky
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04) Rendez-vous s českou vědou (soutěž)
Jan Špaček a spol., 3 čl.tým, PřiF MU, přijato 20.2.2014 10:25 h
žádají o 10 000 Kč / 13 000 Kč (76,9 %); 0 Kč honorář (0 %)
www.osel.cz
SILNÉ STRÁNKY
SLABÉ STRÁNKY
☺ zacíleno na širokou veřejnost, studenty SŠ
 1 student MU, ostatní nestudenti
☺ zajímavý nápad, užitečnost
 bankovní účet nestudenta Ing. CSc.
? bude se prezentovat Spolek přírodovědců
nebo SAPMU
? jak se bude zajištěno hodnocení článků
? jak bude zabezpečeno nezneužití
opakovaným klikáním/hlasováním
? nedalo by se hodnocení řešit karmou článku
viz blog.idnes.cz
? jednorázová / dlouhodobá aktivita
Závěr: žádost vyřazena, žadatelé nesplňují podmínky grantů TGM, nejsou studenty MU , není
možné poskytnou finance na účty nestudentů 

05) Výkvěty 2014 (konference)
Jan Skalík a spol., 6 čl.tým, FSS MU, přijato 20.2.2014 10:30 h
žádají o 14 900 Kč / 64 900 Kč (23 %); 0 Kč honorář (0 %)
http://humenv.fss.muni.cz/vykvety/
SILNÉ STRÁNKY
SLABÉ STRÁNKY
 již podpořeno ze strany MU, má SAPMU
dofukovat rozpočet?
 sporné zapojení / dostupnost veřejnosti,
určeno studentům specifických oborů, úzkému
okruhu lidí
 je skutečně velký problém pro studenty dát
cca 400 Kč za dopravu Praha-Brno-Praha a
ubytování á 50 Kč / noc? Kolik peněz ročně
propijí a projí po hospodách?
? jaký je celospolečenský přínos investice
SAPMU do ubytování a cestovného
? neměla by takovouto akci podporovat přílušná
odborná společnost, viz studentská podpora
ISCE, www.chemecol.org
? co je to za konferenci o dobrovolné
skromnosti, když žádám peníze pro sebe a
nikoli na pomoc druhým a potřebným
Závěr: projekt nezaujal

06) Dobrá cesta (infoweb)
Jakub Černohorský, 1 čl.tým, FSS MU, přijato 23.2.2014 19:21 h
žádají o 7 514 Kč / 7 514 Kč (100 %); 700 Kč honorář (9,3 %)
www
SILNÉ STRÁNKY
SLABÉ STRÁNKY
☺ vzdělávání veřejnosti
 příliš vágně formulované, nepromyšlené
? v čem je novost, originalita projektu
? aktivita jednotlivce nebo týmu
? není to spíše úkol pro KČT, www.kct.cz,
existuje již nějaká spolupráce
? neměla by realizaci podpořit spíše nějaká
firma
Závěr: projekt nezaujal
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07) K zamyšlení (diskuse, argumentace)
David Lacko a spol., 2čl.tým, FF MU, přijato 25.2.2014 16:30 h
žádají o 2 000 Kč / 2 797 Kč (71,5 %); 0 Kč honorář (0 %)
www.kzamysleni.cz
SILNÉ STRÁNKY
SLABÉ STRÁNKY
☺ podpora kritického myšlení, argumentace,
 žádají o 2 000 Kč, mimo rozsah grantů TGM
tříbení názorů, diskuse
☺ zacíleno na veřejnost
☺ jednoduchost, novost, potřebnost
☺ dlouhodobý tah dostat se na jádro problémů
☺ zájem o ISSN, promyšlenost
Závěr: projekt jednoznačně zaujal, podpora SAPMU bude řešena mimo granty TGM individuální
spoluprací, SAPMU pomůže s propagací, zapojením absolventů MU atd.
SAPMU bude hlavním partnerem projektu

08) Skok po OSE (filmový dokument)
Miroslav Vlček a spol., 3 čl.tým, FSS MU, přijato 25.2.2014 17:36 h
žádají o 8 000 Kč / 53 000 Kč (15,1 %); 800 Kč honorář (10 %)
www
SILNÉ STRÁNKY
SLABÉ STRÁNKY
☺ naráží na dlouhodobý společenský problém
? úspěch realizace
☺ aktuální, originální, zajímavé, potřebné
☺ promyšlené do detailů, naprosto vědí, co
chtějí vytvořit, čeho chtějí dosáhnout
☺ komplexní pohled a řešení problematiky
☺ úsporný rozpočet
☺ mezinárodní spolupráce Česko-Slovensko
☺ výsledek se nabídne ČT, HBO…
☺ odvaha a provokativnost autorů
☺ schopní sehnat si techniku, partnery
☺ excelentní prezentace projektu a diskuse
Závěr: projekt jednoznačně zaujal, SAPMU projekt podpořil částkou 8 000 Kč (100 %).
SAPMU bude hlavním partnerem projektu
09) Konference České asociace studentů psychologie (konference)
Lenka Sakalášová a spol., 12 čl.tým, FF + FSS MU, přijato 26.2.2014 15:55 h
žádají o 10 000 Kč / 90 000 Kč (11,1 %); 0 Kč honorář (0 %)
www.caspos.cz/index
SILNÉ STRÁNKY
SLABÉ STRÁNKY
 již podpořeno ze strany FF MU, má SAPMU
dofukovat rozpočet?
 sporné zapojení / dostupnost veřejnosti,
určeno studentům specifických oborů, úzkému
okruhu lidí
 pasivní role veřejnosti
? v čem je novost, originalita projektu
? měsíc před akcí není znám podrobný
rozpočet projektu
Závěr: projekt nezaujal

8

10) Úsměv všem (pacienti, děti, senioři)
Lucia Macková a spol., 5 čl.tým, LF MU, přijato 26.2.2014 17:44 h
žádají o 26 950 Kč / 26 950 Kč (100 %); 1 400 Kč honorář (5,2 %)
www.ifmsa.cz
SILNÉ STRÁNKY
SLABÉ STRÁNKY
☺ LIDSKOST, pomoc potřebným (pacienti,
? už běží 6 let, v čem je novost a originalita
senioři, děti v dětských domovech)
? kolik studentů LF MU na projektu participuje
? proč lístky na MHD, co šalinkarty
☺ zvyšování kvality života pacientů
☺ aktuální a vysoce potřebné
? kde budou pořízené věci uloženy, čí to bude
☺ studenti lékařství se s pacienty potkávají jako majetek
s lidskými bytostmi nikoli jen s předmětem
? jaké hry a hračky shánějí
nějakého zákroku
☺ pravidelnost, dlouhodobost
Závěr: SAPMU projekt podpořil částkou 12 000 Kč (44,5 %). Částka bude využita především na
pořízení týmových triček, divadelní kostýmy a rekvizity, provozní a administrativní výdaje.
Ve spolupráci se SAPMU a MUNI.CZ se v dubnu 2014 vyhlásí veřejná sbírka společenských her,
hraček, knížek, hudebních nástrojů atd., které IFMSA Brno využije pro realizaci projektu –
pravidelná setkání studentů medicíny s pacienty a seniory. Všechny věcné dary se stanou
majetkem IFMSA Brno a budou použity výhradně pro projekt Úsměv všem.
11) Tištěný časopis „Jdi pracovat!“ (časopis)
Lenka Košťálová a spol., 10 čl.tým, ESF MU, přijato 26.2.2014 20:09 h
žádají o 23 000 Kč / 46 000 Kč (50 %); 2 100 Kč honorář (9,1 %)
www
SILNÉ STRÁNKY
SLABÉ STRÁNKY
☺ velký realizační tým, průřez celou MU
 jednorázové, jen duben-červen 2014
☺ aktuální téma zaměstnanosti absolventů MU Jak se bude řešit pak?
 neatraktivní značka/název Jdi pracovat!
Absolventi MU nechtějí pracovat nebo
nemohou sehnat práci?
 příliš nákladné, sporná efektivnost přínosu
tištěných časopisů
? nebude distribuce tištěných časopisů složitá
? nebylo by lepší vytvořit pravidelnou rubriku
v MUNI.CZ nebo na online.muni.cz
a tématu se věnovat dlouhodobě
? má smysl vydávat X univerzitních časopisů
Závěr: aktuální téma, ale koncept projektu příliš nezaujal

12) Spolu out (brožura, workshopy)
Alžběta Možíšová a spol., 3 čl.tým, FSS MU, přijato 26.2.2014 22:06 h
žádají o 32 000 Kč / 35 000 Kč (91,4 %); 3 000 Kč honorář (9,4 %)
www.qmu.cz
SILNÉ STRÁNKY
SLABÉ STRÁNKY
☺ vysoká aktuálnost a potřebnost
☺ podpora tolerance k jinakosti a odlišnosti
☺ komplexní a promyšlené, vědí, co chtějí
☺ druhý krok coming outu zacílený na rodiče,
starší generaci, která je minimálně informována
☺ vzdělávání studentů učitelství atd.
☺ dlouhodobý dopad
☺ excelentní prezentace projektu a diskuse
☺ detailní zpracování návrhu projektu
Závěr: SAPMU projekt podpořil částkou 15 000 Kč (46,9 %). Částka bude využita na realizaci
vzdělávacích workshopů. Ve spolupráci se SAPMU a MUNI.CZ se téma otevře v univerzitních
novinách MU v listopadu 2014. SAPMU pomůže s distribucí elektronické verze brožury.
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13) Škola doma chrání Boha? (přednášky)
Andrea Beláňová a spol., 2 čl.tým, FF MU, přijato 27.2.2014 8:59 h
žádají o 20 000 Kč / 20 000 Kč (100 %); 2 000 Kč honorář (10 %)
www
SILNÉ STRÁNKY
SLABÉ STRÁNKY
☺ vzdělávání veřejnosti, společenská diskuse
 příliš nákladné 20 000 Kč za dvě přednášky
☺ aktuálnost, respekt k odlišnosti, jinakosti
? v čem je novost, originalita projektu
? jedná se o PhD práci či nějakou nadstavbu
? součást studia/práce na MU
Závěr: projekt nezaujal

14) Brožury pro partnery depresivních osob (brožura)
Tereza Kraftová a spol., 3 čl.tým, FSS MU, přijato 27.2.2014 14:10 h
žádají o 13 500 / 13 500 Kč (100 %); 1 350 Kč honorář (10 %)
www
SILNÉ STRÁNKY
SLABÉ STRÁNKY
☺ vzdělávání veřejnosti
 1 studentka ostatní zaměstnanci MU
? stačí náklad 400 ks na celou ČR
? není to spíše projekt pro stipendijní fond MU
Závěr: žádost vyřazena, žadatelé nesplňují podmínky grantů TGM, nejsou studenty MU ,
z grantů TGM není možné financovat projekty zaměstnanců

15) Kariérní večer (talkshow)
Katarína Slezáková, 4 čl.tým, FSS MU, přijato 27.2.2014 14:36 h
žádají o 13 500 Kč / 22 500 Kč (60 %); 0 Kč honorář (0 %)
www.muni.cz
SILNÉ STRÁNKY
SLABÉ STRÁNKY
☺ aktuální téma zaměstnanosti absolventů MU  bankovní účet Masarykovy univerzity
☺ inspirace pozitivními příklady
? je nutné pronajímat a platit prostor mimo MU
☺ atraktivní hosté
? existuje nějaká spolupráce s MUNI.CZ
☺ propojení studenti – absolventi
? projekt studentů nebo Kariérního centra MU
☺ obdobný projekt SAPMU: EXPERTI
? v čem je novost, originalita projektu
? přínos pro veřejnost
Závěr: granty TGM nejsou určeny na „charitu“ pro univerzitu
SAPMU bude s Kariérním centrem MU diskutovat spolupráci a propojení aktivit zaměřených na
sdílení praktických zkušeností a inspirací, budování vztahu absolventi <=> studenti MU

16) Kalokagathia SŠUM (soutěž)
Jiří Kouřil a spol., 2 čl.tým, FSpS MU, přijato 27.2.2014 18:43 h
žádají o 34 000 Kč / 59 000 Kč (57,6 %); 0 Kč honorář (0 %)
www.ssum.cz
SILNÉ STRÁNKY
SLABÉ STRÁNKY
☺ IDEÁL, pozitivní přístup k životu
 nepřesvědčivá osobní prezentace
☺ komplexní tělesný a duševní rozvoj lidí
 bankovní účet soukromé školy SŠUM
☺ dlouhodobý cíl, dlouhodobé směřování
 příliš nákladné (ceny, technika…)
☺ zajímavá myšlenka
? dlouhodobá udržitelnost
? nešlo by řešit formou putovního poháru
nebo partnerství s firmama
? uspokojí soutěžící materiální odměny
? šlo by nabídnout partnerským školám MU
? počet zapojených studentů MU
? není 80 soutěžních aktivit / rok příliš moc
Závěr: SAPMU je otevřený společné diskusi a přemýšlení, jak ideu kalokagathia nabídnout
v zajímavé podobě partnerským středním školám MU
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17) Masarykovy debaty (diskuse)
Gaby Khazalová a spol., 5 čl.tým, FSS MU, přijato 27.2.2014 19:43 h
žádají o 15 500 Kč / 37 000 Kč (41,9 %); 1 550 Kč honorář (10 %)
www.masarykovydebaty.cz
SILNÉ STRÁNKY
SLABÉ STRÁNKY
☺ koncept debat, aktivní zapojení veřejnosti
 již podporuje MU
☺ kritické myšlení, kultivace diskuse,
? v čem je novost, originalita projektu
argumentace
? proč by měl být SAPMU partnerem
☺ vysoká návštěvnost, ohlas účastníků
? proč je tak nákladná propagace, když mají
☺ dobrá značka MU
MD tak skvělé renomé a tak vysokou účast
? jaká 3 témata pro jaro 2014
? jak je zajištěna udržitelnost projektu
 nepřesvědčivá osobní prezentace
 po 3 dnech od podání žádosti změněna /
doplněna koncepce, jak bylo promyšlené?
Závěr: SAPMU nabízí pomoc s propagací MD, může pravidelně zvát na debaty absolventy MU.
Jsme otevření další diskusi nad dlouhodobou udržitelností a rozvíjením konceptu MD.

18) ELSA Career Days (workshop)
Tereza Havlíčková a spol., 3 čl.tým, PrF MU, přijato 27.2.2014 21:41 h
žádají o 29 000 Kč / 46 000 Kč (63 %); 0 Kč honorář (0 %)
www.elsa.cz/brno
SILNÉ STRÁNKY
SLABÉ STRÁNKY
☺ aktuální téma zaměstnanosti absolventů MU  určeno jen studentům práv
 jednorázová akce
 příliš nákladné, nešetrné využití prostředků
 záštita děkanky vs platba pronájmu 9 000 Kč
? SAPMU má dělat „charitu“ právnické fakulty
? v čem je novost, originalita projektu
? jaké technické vybavení chtějí koupit
? odměny hostům 7 500 Kč nebo 3 500 Kč
? jaký je přínos pro společnost, když se 12 000
Kč projí
? existuje spolupráce s Kariérním centrem MU
Závěr: granty TGM nejsou určeny na „charitu“ pro univerzitu, je absurdní, aby absolventi MU
dotovali pronájem fakult, co je to za záštitu děkanky?

19) Genderová studia v Brně (facebook)
Veronika Štefečková a spol., 2 čl.tým, FSS MU, přijato 27.2.2014 21:43 h
žádají o 7 700 Kč / 7 700 Kč (100 %); 700 Kč honorář (9,1 %)
www.gender.fss.muni.cz
SILNÉ STRÁNKY
SLABÉ STRÁNKY
 PR katedry / oboru
 sporné aktivní zapojení a přínos veřejnosti,
zacílené na studenty SŠ = uchazeče o studium
 bankovní účet katedry sociologie FSS MU
Závěr: SAPMU nefinancuje propagaci kateder, studijních oborů MU 
projekt nezaujal
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20) Rekonstrukce hodnot: Jsem tady! (komunikace)
Tibor Skalka a spol., 4 čl.tým, PedF MU, přijato 27.2.2014 22:10 h
žádají o 8 000 Kč / 8 000 Kč (100 %); 0 Kč honorář (0 %)
www
SILNÉ STRÁNKY
SLABÉ STRÁNKY
☺ směřování za IDEÁLEM
 divnost záměru
☺ zacíleno na osobní mezilidskou komunikaci
 polarizace společnosti, vytváření bariér, pólů
lidé se symbolem a bez symbolu
skupina lidí je stavěna proti druhým, kteří jsou
jiní a odlišní, z podstaty uzavření a málomluvní
? nebudou se přesvědčovat už přesvědčení
? neměla by být mezilidská komunikace a
otevřenost k dialogu přirozenou součástí života
dané společnosti a neměli by být všichni lidí
dennodenně vtahování do dialogu
? nebude komunikativní většina šikanovat
nekomunikativní menšinu či naopak
? 1000 ks placek na 530 tisíc Brňanů
? sporné oslovení a zapojení mas lidí
? Earthrightswalker, www.earthrightswalker.org
= walk and talk with people
Závěr: předložená koncepce nepřesvědčila o své smysluplnosti a efektivnosti

21) Zažít Brno jinak (happening)
Barbara Herucová a spol., 5 čl.tým, FF MU, přijato 27.2.2014 22:17 h
žádají o 30 000 Kč / 55 000 Kč (54,5 %); 3 000 Kč honorář (10 %)
www
SILNÉ STRÁNKY
SLABÉ STRÁNKY
☺ kultivace veřejného prostoru
 studenti a nestudenti MU
☺ aktivní zapojení veřejnosti
 není možné žádat o honoráře pro nestudenty
☺ důraz na sousedství
 řada podobných aktivit Republik Brno, Husa
klub, Žít Brno, Brno kulturní…
? spolupráce s dalšími brněnskými iniciativami
 příliš nákladné: nákres záboru veřejného
prostoru 8000 Kč, zábor 25000 Kč…
 jednodenní akce, jaký je přesah?
Závěr: žádost vyřazena, žadatelé nesplňují podmínky grantů TGM, nejsou studenty MU 
z grantů TGM není možné vyplácet honoráře nestudentům

22) Výchova k tvořivosti, iniciativě a odpovědnosti (kurz)
Alžběta Šimčíková a spol., 3 čl.tým, FSS MU, přijato 27.2.2014 22:18 h
žádají o 44 746 Kč / 49 246 Kč (90,9 %); 0 Kč honorář (0 %)
www.lmsdobrodej.cz
SILNÉ STRÁNKY
SLABÉ STRÁNKY
? v čem je novost, originalita projektu
? proč má SAPMU platit akreditovaný předmět
 určeno pro malou uzavřenou komunitu lidí
náklady cca 2500-5000 Kč / účastníka
 nedostupnost, kdo má možnost jet 7x z Brna
do Ochozi?, další náklady pro účastníky za
dopravu + platba nájmu, nehospodárné
? nájem je 6300 Kč nebo 7200 Kč, nesedí
? bude 7 nebo 8 seminářů, nesedí
? pořádají studenti nebo absolventi MU
Závěr: projekt nezaujal
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23) Hezkyčesky.com (vzdělávání)
Uljana Teslenko, 1 čl.tým, FF MU, přijato 27.2.2014 22:23 h
žádají o 20 000 Kč / 55 000 Kč (36,4 %); 2 000 Kč honorář (10 %)
www.hezkycesky.com
SILNÉ STRÁNKY
SLABÉ STRÁNKY
☺ zacíleno na integraci cizinců
 přílišný individualismus, chybí týmovost
☺ aktuální a potřebné
 chybí spolupráce s Centrem zahraničních
studií MU, Brno Expat Centre atd.
 www.hezkycesky.com je komerční aktivita
žadatelky, ? akce na získávání klientely
? má SAPMU financovat soukromé podnikání,
úpravu komerčního webu atd.
 převažuje sebeprezentace žadatelky
 10000 Kč na honoráře studentů – mimo
pravidla grantů TGM, neplatíme stipendia
? v čem je novost, originalita projektu
 příliš nákladné, neefektivní využití financí
? kolik studentů se zapojí do organizace
Závěr: zajímavá myšlenka, ale koncepce projektu nepřesvědčila

24) Masarykovi historici: (Ne)vážně o dějinách (soutěž, debaty, exkurze, výstava)
Eliška Doubková a spol., 7 čl.tým, FF MU, přijato 27.2.2014 22:25 h
žádají o 15 000 Kč / 16 650 Kč (90,1 %); 700 Kč honorář (4,7 %)
www.phil.muni.cz/wmas
SILNÉ STRÁNKY
SLABÉ STRÁNKY
☺ vzdělávání veřejnosti atraktivní formou
 není možné hradit občerstvení, cestovné
☺ promyšlené do detailů, vědí přesně, co chtějí účastníků exkurze
☺ velké množství rozmanitých aktivit
? jaká je podpora Historického ústavu FF MU
☺ excelentní prezentace projektu a diskuse
? mohou se uxkurze do Valtic zúčastnit
☺ tým nadšenců
absolventi MU
? možnost zapůjčení diktafonu ze SMUF
Závěr: projekt jednoznačně zaujal, SAPMU projekt podpořil částkou 9 000 Kč (60 %), diktafon je
možné zapůjčit ze Spolkového fondu MU, neproplácí se občerstvení a cestovné účastníků

25) International Dental Student Congress 2014 (konference)
Kateřina Křenková a spol., 10 čl.tým, LF MU, přijato 27.2.2014 22:35 h
žádají o 15 000 Kč / 48 920 Kč (30,7 %); 1 500 Kč honorář (10 %)
www.ssscr.cz
SILNÉ STRÁNKY
SLABÉ STRÁNKY
 určeno úzké komunitě specialistů (studenti
stomatologie)
 chybí aktivní zapojení veřejnosti
? v čem je novost, originalita projektu
3. ročník v řadě
Závěr: projekt nezaujal
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26) Hearing Voices Network v ČR (stáž, přednášky)
Veronika Šuráňová a spol., 2 čl.tým, PedF MU, přijato 27.2.2014 22:41 h
žádají o 35 000 Kč / 35 000 Kč (100 %); 3 500 Kč honorář (10 %)
www
SILNÉ STRÁNKY
SLABÉ STRÁNKY
☺ velice zajímavá odborná studentská aktivita
Závěr: tento projekt je pro SAPMU příliš specifický a těžko uchopitelný
Ideální projekt pro stipendijní fond Masarykovy univerzity

27) Ve zdravém Brně zdravý zub (osvěta zdraví)
Petr Halama a spol., 2 čl.tým, LF MU, přijato 27.2.2014 22:54 h
žádají o 10 000 Kč / 14 000 Kč (71,4 %); 1 000 Kč honorář (10 %)
www.ssscr.cz
SILNÉ STRÁNKY
SLABÉ STRÁNKY
☺ důraz na prevenci, osvětu a vzdělávání
 jednorázová akce, jaký je přesah
veřejnosti
 z grantu TGM není možné hradit občerstvení
? v čem je novost, originalita projektu
X-tý ročník v řadě
? kolik studentů LF MU se zapojí
Závěr: projekt nezaujal

28) Letní škola environmentalistiky pro středoškoláky (letní škola)
Tereza Lehečková a spol., 5 čl.tým, FSS MU, přijato 27.2.2014 23:31h
žádají o 49 500 Kč / 49 500 Kč (100 %); 0 Kč honorář (0 %)
http://humenv.fss.muni.cz
SILNÉ STRÁNKY
SLABÉ STRÁNKY
 zaměřeno na úzkou komunitu lidí = studenti
SŠ a potenciální zájemci o studium
 chybí aktivní zapojení a přínos veřejnosti
 má SAPMU platit 17000 Kč za jídlo a dotovat
dopravu, jaký je v tom přínost pro společnost?
 příliš nákladná propagace jednoho módního
studijního oboru
 neefektivní využití finančních prostředků
Závěr: projekt nezaujal, granty TGM není možné projíst!!! 

29) Sýrie kolem nás (přednášky, mezikulturní spolupráce)
Klára Bažantová a spol., 6 čl.tým, FSS MU, přijato 27.2.2014 23:49 h
žádají o 21 039 Kč / 27 039 Kč (77,8 %); 2 000 Kč honorář (9,5 %)
www.beinternational.cz
SILNÉ STRÁNKY
SLABÉ STRÁNKY
☺ mezikulturní dialog, česko-syrská spolupráce  občerstvení pro studenty
☺ velice aktuální a potřebné
☺ informovanost veřejnosti o situaci v Sýrii
☺ humanitární přesah akce – sbírka pro Sýrii
pomoc druhým a potřebným
☺ excelentní prezentace projektu a diskuse
☺ detailní zpracování návrhu projektu
☺ přesně vědí, co chtějí, vysoce profesionální
Závěr: projekt jednoznačně zaujal, SAPMU projekt podpořil částkou 16 000 Kč (75,9 %), pokrátily
se výdaje na občerstvení organizátorů (granty TGM nelze projíst!!!). Ve spolupráci se SAPMU a
MUNI.CZ se v říjnu 2014 vyhlásí veřejná sbírka oblečení a všeho potřebného. Všechny věcné
dary budou přes Vídeň zaslány do Sýrie. SAPMU bude hlavním partnerem projektu.
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30) Mezinárodní matematická soutěž Náboj + korespondenční seminář Roots (soutěž)
Tomáš Babej a spol., 7 čl.tým, FI MU, přijato 27.2.2014 23:50 h
žádají o 30 000 Kč / 40 000 Kč (75 %); 0 Kč honorář (0 %)
http://zdruzenie.strom.sk
SILNÉ STRÁNKY
SLABÉ STRÁNKY
 obdoba / konkurence semináře MU: BRKOS
http://brkos.math.muni.cz/
? v čem je novost, originalita projektu
X-tý ročník v řadě
 MU není brána jako partner, zapojeny jiné
univerzity (Passau, Oulu, Bratislava, Praha,
Opava), bez Brna a Brno má financovat?
? pořádají studenti MU nebo nestudenti
 projekt Náboj kromě nákupu cen řeší
nestudenti MU
 nelogické propojení dvou odlišných projektů
 4000 Kč na občerstvení, grant nelze projíst!
Závěr: projekt nezaujal, žadatelé nesplňují podmínky grantů TGM, realizátoři Náboje nejsou
studenty MU , není možné podporovat projekty nestudentů!, granty TGM nelze projíst!

31) Revitalizace svrateckého nábřeží (veřejný prostor)
Jaroslav Biolek a spol., 3 čl.tým, PřiF MU, přijato 27.2.2014 23:58 h
žádají o 35 000 Kč / 35 000 Kč (100 %); 3 000 Kč honorář (8,6 %)
www
SILNÉ STRÁNKY
SLABÉ STRÁNKY
☺ kultivace a zabydlování veřejného prostoru
 nepromyšlené, nepřipravené
☺ aktivní zapojení veřejnosti, komunity,
 nepřesvědčivá prezentace a diskuse
studentů MU
 3000 Kč na občerstvení, grant nelze projíst!
☺ zajímavé, aktuální a potřebné
? jak je to s povolením města na využití
veřejného prostoru
? jaké jsou potřeby místní komunity obyvatel
? je nutné tisknout brožuru
Závěr: Myšlenka zabydlení veřejného prostoru zaujala, ale koncept realizace je zatím velice
nepromyšlený, doporučujeme více promyslet a rozpracovat a podat novou žádost v dalším kole
grantů TGM na podzim 2014

DOPORUČENÍ PRO DALŠÍ ROČNÍKY GRANTŮ TGM:
 prodloužit dobu od uzávěrky žádostí do konání druhého kola hodnocení na min 1 týden
 využít zázemí posluchárny 201 na Komenského nám. 2, ideální prostor pro prezentace
 do druhého kola pozvat co nejvíce projektů splňujících pravidla grantů TGM, max hranice je
ale cca 10-14 projektů
 prodloužení doby setkání na 3-4 h (2 h jsou nedostačující na 10 projektů)
 struktura: 2 min prezentace + 8 min diskuse > hodnocení a výběr > vyhlášení výsledků a
okamžitý feedback studentům od správní rady SAPMU
 Don Sparling a Jan Slovák navrhli vyhlásit rychlogranty TGM na rychlou podporu
studentských projektů do výše 5000 Kč / projekt. Administrativa rychlograntů bude plně
v kompetenci výboru SAPMU.
 Další kolo grantů vyhlásíme v Po 1.9.2014 s uzávěrkou žádostí v Út 30.9.2014 v 23:59 h a
druhým kolem hodnocení v Po 6.10.2014, www.spolek.muni.cz/aktivity/granty-tgm
SAPMU 4. března 2014
Tomáš Mozga, +420 776 030 294, tomas.mozga@gmail.com, www.spolek.muni.cz
Spolek absolventů a přátel Masarykovy univerzity, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno
Na TM možno směrovat všechny případné dotazy, doporučení a kritické připomínky.
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