Návrh na ocenění

Cena ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky

Datum doručení1:

Evidenční číslo1:

Informace o výsledku
Název výsledku:
Druh výsledku 2:
a)
Jimp, Jsc,
Jost - recenzovaný odborný článek;
b) výsledek chráněný podle zvláštních právních předpisů P - patent,
Zodru - odrůda,
Zplem - plemeno,
Fužit - užitný vzor,
Fprum - průmyslový vzor;
c)
R - software, Gprot - prototyp, Zpolop - poloprovoz, Ztech - ověřená technologie,
Nmet - metodiky,
Nmap - specializovaná mapa s odborným obsahem.
Autor výsledku: osoba navržená pro ocenění
Stručná charakteristika výsledku (max 5 řádků):

Klíčová oblast3:
I – Udržitelné hospodaření s přírodními zdroji
II – Udržitelné zemědělství a lesnictví
III – Udržitelná produkce potravin
Informace o navrhovateli
Navrhovatel, vč. adresy a IČ:

Prohlášení navrhovatele
Prohlašuji, že navržený výsledek vznikl v rámci řešení aktivity, na jejíž řešení poskytlo
Ministerstvo zemědělství účelovou nebo institucionální podporu.
Kód aktivity 4:
Název aktivity:

1

NEVYPLŇOVAT – Vyplní MZe
Vyberte odpovídající možnost
3
Vyberte odpovídající možnost
4
Označení projektu, výzkumného záměru nebo Rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý
koncepční rozvoj výzkumné organizace
2

1

V …………………………. dne ……………….

………………………………
podpis statutárního orgánu
nebo pověřeného zástupce

Přílohy
a)
b)
c)

návrh výsledku;
curriculum vitae autora výsledku včetně data narození a kontaktních údajů,
s přehledem vědeckých aktivit za poslední 3 roky;
prohlášení všech spoluautorů o více než 50% podílu na navrhovaném
výsledku. Dokládá se pouze v případě více autorů výsledku.

Návrhy a povinné přílohy je nutné odeslat z datové schránky navrhovatele do datové schránky
Ministerstva zemědělství na adresu yphaax8 do termínu ukončení přijímání návrhů. Termín
bude zveřejněn společně s vyhlášením soutěže. V datovém poli zprávy „Věc“ musí být
uvedeno „Cena ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky“. Rozhodující pro
dodržení termínu ukončení přijímání návrhu je datum odeslání návrhu z datové schránky
navrhovatele. Návrhy doručené po termínu přijímání návrhu budou ze soutěže vyloučeny
Přijímací komisí.
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