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Kategorie A – cestovní granty určené k podpoře účasti na kongresech,
konferencích, seminářích, workshopech, kurzech, stážích a jiných
vzdělávacích akcích, o které žádá člen ČNPS individuálně. O jejich přidělení
z prostředků ČNPS k tomu alokovaných rozhoduje na základě individuální
žádosti výbor společnosti 3x do roka:

na únorové schůzi: přihlášku je nutné dodat do 31. ledna

na květnové schůzi: přihlášku je nutné dodat do 30. dubna

na říjnové schůzi: přihlášku je nutné dodat do 30. září

Přihlášky zasílejte ve stanovených termínech na adresu sekretariátu ČNPS.

Cestovní grant bude vyplacen výhradně osobě, které byla podpora
schválena. Výše podpory nesmí přesáhnout 75% nejnutnějších nákladů
(kongresový nebo účastnický poplatek, ubytování po dobu trvání akce,
nejvýše však na 5 dnů a maximálně do výše průměrné ceny v místě,
ekonomické cestovné – k vyúčtování je nutno dodat originály dokladů).
Maximální výše podpory je stanovena na 50 tisíc Kč. O udělení cestovního
grantu může zažádat každý člen ČNPS jedenkrát za 3 roky, pokud ještě nemá
uhrazenou účast na vybranou vzdělávací akci. Sdělení prezentované na
vzdělávací akci je nutné publikovat in extenso v odborném periodiku s IF a
zároveň uvést dedikaci (akce byla podpořena ČNPS). V případě účasti na
workshopu, kurzu, semináři, stáži či jiné vzdělávací akci je nutné dodat
vzdělávací článek do časopisu Psychiatrie.

O další cestovní grant je možné žádat až po doložení této publikace
relevantní k podpořenému sdělení. O zmíněné publikaci proto informujte
výbor ČNPS.

Přidělení cestovního grantu není nárokové, výbor společnosti může
rozhodnout o neudělení žádných prostředků za posuzované období. Při
rozhodování výbor přihlíží zejména k charakteru akce.

V případě většího počtu žádostí lze u všech schválených grantů stejným
poměrem snížit výši přidělených prostředků.
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