Granty České ortodontické společnosti v roce 2014 pro PGS
Granty ČOS jsou vypisovány pro členy ČOS – zubní lékaře zařazené do specializačního vzdělávání v
oboru ortodoncie k podpoře účasti na zahraničních kongresech a zahraničních odborných stážích.
Grant je paušální částka sloužící pouze k částečnému pokrytí nákladů, tj. předpokládá se finanční
spoluúčast žadatele. Jednoho žadatele lze podpořit pouze jedním grantem v roce.
1. Podpora aktivní účasti na zahraničních kongresech v r. 2014
Výbor ČOS udělí grant pro podporu aktivní účasti na zahraničním kongresu nebo sympoziu pořá‐
daném v roce 2013 za následujících podmínek:
Žadatel o grant:
‐ je členem České ortodontické společnosti;
‐ je zařazen do specializačního vzdělávání v oboru ortodoncie na akreditovaném pracovišti (doloží
potvrzením vedoucího ortodontického oddělení svého pracoviště);
‐ je prvním autorem abstraktu ústního nebo posterového sdělení příslušného kongresu (plné znění
abstraktu je součástí žádosti);
‐ abstrakt je přijat k prezentaci na kongresu (tato podmínka nemusí být splněna v době přihlášení
grantu, je však podmínkou v době čerpání grantu).
Odborná komise jmenovaná výborem ČOS posoudí význam zahraničního kongresu a abstrakty
podané k účasti na kongresu a doporučí výboru ČOS udělit grant. Finanční čerpání grantu doporuče‐
ného odbornou komisí bude realizováno pouze s dokladem o přijetí abstraktu. V roce 2014 může být
grant pro účast na zahraničním kongresu udělen max. 2 žadatelům. Výbor ČOS podpoří náklady na
cestu a pobyt v celkové částce do 10 000,‐ Kč na jednoho úspěšného uchazeče. Po návratu je účastník
povinen do jednoho měsíce poskytnout výboru ČOS cestovní zprávu a publikovat poznatky z kongresu
nebo sympozia v časopise Ortodoncie.
2. Finanční příspěvek ČOS na zahraniční stáž
Výbor ČOS udělí grant pro podporu zahraniční stáže v roce 2014 k pokrytí nákladů na dopravu a
pobyt uchazeče za následujících podmínek:
Žadatel o grant:
‐ je členem České ortodontické společnosti;
‐ je zařazen do specializačního vzdělávání v oboru ortodoncie na akreditovaném pracovišti (doloží
potvrzením vedoucího ortodontického oddělení svého pracoviště);
‐ uvede v žádosti specifikaci studijního pobytu (délku pobytu, název přijímací instituce);
‐ uvede v žádosti plánované aktivity studijního pobytu (rámcový studijní plán);
‐ uvede v žádosti cíle a očekávaný přínos studijního pobytu pro osobu žadatele a jeho klinické
pracoviště;
‐ přiloží doporučení vedoucího ortodontického oddělení svého pracoviště i vedoucího ortodontic‐
kého oddělení přijímací instituce.
Odborná komise jmenovaná výborem ČOS posoudí přínos zahraniční stáže a doporučí výboru
ČOS udělit grant. V roce 2014 může být grant na zahraniční stáž udělen max. 2 žadatelům. Výbor ČOS
podpoří náklady na cestu a pobyt v celkové částce do 25 000,‐ Kč na jednoho úspěšného uchazeče.
Po návratu je účastník do jednoho měsíce po ukončení stáže povinen poskytnout výboru ČOS cestovní
zprávu a publikovat nabyté poznatky a zkušenosti ze zahraniční stáže v časopise Ortodoncie.
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