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Empirický výzkum na podporu
efektivních veřejných politik
(IDEA Research for Better Public Policy Making)
Think-tank IDEA vypisuje soutěž o zpracování empirické studie dopadů
veřejných politik v České republice (policy study). IDEA podpoří zpracování
studie finančně, odborným dohledem, finální produkcí a veřejnou prezentací.
Východiskem pro studii může, ale nemusí být již existující studentská práce
nebo jiný vědecký výzkum. Ve výsledku se očekávají studie založené na
kvalitních a zajímavých datech s akcentem na vybrané veřejné politiky. Jako
vzor či inspirace mohou sloužit dosavadní studie IDEA. Zpracovatel studie bude
vybrán na základě stručného, srozumitelného a přesvědčivého návrhu z řad
stávajících nebo nedávných absolventů vysokých škol. IDEA studii podpoří
honorářem ve výši 40 tisíc Kč.
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Návrhy na zpracování studií s uvedením jmen autorů a kontaktů zasílejte
na adresu idea@cerge-ei.cz nejpozději do 31. května, 2018.
Doručení potvrzuje zpětné potvrzení příjmu správcem e-mailu.

O IDEA:

Follow us on facebook:
http://www.facebook.com/ideacerge/

Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) při
Národohospodářském ústavu Akademie věd ČR je nezávislý
think-tank zaměřující se na analýzu, vyhodnocování a vlastní
návrhy veřejných politik. Doporučení IDEA vychází z analýz
založených na datech, jejich nestranné interpretaci a moderní
ekonomické teorie.
Další informace na http://idea.cerge-ei.cz/.

