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Do ostrého provozu byly spuštěny stránky vědeckého webu PrF MU. V posledních
dnech byl přidán výzkumný profil fakulty, kateder a slovník pojmů v oblasti vědy,
výzkumu, projektové podpory a Ústřední knihovny PrF MU. Stránky budou dále
doplňovány. Anglická mutace stránek bude hotova do konce roku 2012.



Průběžně jsou vyhlašovány výzvy do 7. Rámcového programu. Informace
k programu je možné nalézt zde a také na stránkách Odboru pro výzkum RMU.



EU jako pokračování 7. RP připravuje program Horizont 2020. Jedná se o finanční
nástroj EU pro financování výzkumu pro období 2014 – 2020. Stručná informace o
programu je zpracována zde. Další informace je možné nalézt také zde.



Evropská komise hledá hodnotitele projektů 7. Rámcového programu. Případní
zájemci mohou zaslat své kontaktní informace (jméno, pozice, kontakt, stručný
popis své expertízy) na e-mail i.souckova@rect.muni.cz, RMU následně předá tyto
údaje Evropské komisi.



Prostřednictvím portálu Net4Society je možné vyhledávat možnosti zapojení do
konsorcií připravujících návrh projektů 7. RP nebo zadat nabídku vlastního projektu s
výzvou na přihlášení potenciálních partnerů. V případě zájmu o tuto nabídku,
prosím, kontaktujte Michala Pacvoně, TC AV ČR, Národní kontaktní bod pro
Socioekonomický výzkum - pacvon@tc.cz, tel.: 234 006 110.



Na RMU proběhl seminář k možnostem 7. RP pro následující rok. Prezentaci je
možno nalézt zde. Informaci o možnostech pro vědce společenských a humanitních
oborů je možné najít zde.



Dne 10. prosince v 12:00 končí termín k odevzdávání projektových návrhů dle
Opatření děkana č. 8/2012 o vyhlášení podpory katedrovým záměrům v oblasti
vědy a výzkumu pro období 2013-2014. Další informace zde.



RMU vyhlásil Program podpory výzkumu na Masarykově univerzitě pro rok 2013.
Podporovanými aktivitami jsou: a) Cena za výzkum; b) Podpora přípravy
mezinárodních výzkumných projektů; c) Mezioborové výzkumné projekty. Příjem
návrhů pro Mezioborové projekty bude probíhat od 1. 1. 2013 do 31. 1. 2013. Více
informací zde.



Evropská komise zveřejnila výzvu pro přijímání návrhů projektů do programu Jean
Monnet s termínem odevzdání do 15. února 2013. Primárně je výzva směřována na
obory spadající pod katedru mezinárodního a evropského práva, vyloučeno ale není i
zapojení řešitelů z jiných kateder. Termín interního odevzdání finalizovaného
projektu je stanoven na 20. 1. 2013. Zpracované informace o programu a výzvě je
možné nalézt zde.



Termín k podávání projektů do mechanismu fondů zemí V4 tzv. standardních grantů
je 15. 3. 2012 a tzv. malých grantů je 1. 3. 2012. Více informací lze nalézt zde.



Odbor výzkumu RMU spustil rubriku aktualit v rámci spravované agendy. Aktuality
a další informace je možné nalézt na stránkách Odboru. Obdobné informace je
možné nalézt také na stránkách Odboru pro akademické kvalifikace a Odboru pro
rozvoj.

