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Na Vědeckém webu byla pod rubriku Open Access vloţena další díla.



Na Vědeckém webu byla zřízena sekce k aktivitám a akcím zahraničních partnerů
fakulty.



Pro program Horizont 2020 byly spuštěny české webové stránky na
http://www.h2020.cz/.



Výzvy programu Horizont 2020 je moţné sledovat zde. Na stránkách Odboru VaV
je moţné vyuţít tabulku výzev s moţností filtrace.



Během měsíce května bude pořádat oddělení VaV seminář k problematice
programu Horizont 2020 a k blíţícím se výzvám. Datum konání bude upřesněno.



Mezi aktuální zajímavé výzvy programu Horizont 2020 patří akce Marie Curie.
Dalšími jsou např.
o Individual Fellowships
o Fight against crime and terrorism
o Digital security: Cybersecurity, Privacy and Trust



Prezentace ze semináře Finanční a právní aspekty programu Horizont 2020 jsou
dostupné zde.



Začal vycházet magazín Portal, který se zaměřuje na projekty rámce Horizont
2020.



Byla vyhlášena výzva k programu Norských fondů a fondů EHP - Spolupráce škol
a stipendia.



Byla vyhlášena výzva ke grantům Nadace Jana Husa. Ţádosti je moţné podávat
do 30. 6. 2014.



Byla
vyhlášena
veřejná
soutěţ
o
získání
nadačních
příspěvků
Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky v roce 2014 s termínem odevzdání
přihlášek 30. 4. 2014. Více informací zde.



Nadační fond pro podporu vědy vyhlásil projektové výzvy. Ţádosti jsou přijímány
do 31. 3. 2014. Více informací zde.



Byla vyhlášena výzva pro dotace v programu Action česko-rakouských projektů.
V této oblasti je moţné také ţádat o stipendia pro pedagogy. Dále byla obdobně
zveřejněna výzva pro návrhy česko-argentinských projektů.



V současné době běţí výzvy Grantové agentury České republiky.



Právnická fakulta MU získala z výzvy Fondu rozvoje Masarykovy univerzity 8
projektů a z Grantové agentury Masarykovy univerzity jeden projekt, kde je fakulta
partnerem.



Prosíme, v případě, ţe vyjíţdíte na sluţební cestu z projektových prostředků,
uvádějte ve zprávě o sluţební cestě informaci o názvu daného projektu. Pokud je
to relevantní, prosíme i o uvedení registračního čísla projektu.



MŠMT vyhlásilo výzvu k Česko-norskému výzkumnému programu k zařazení do
databáze expertů. Více informací zde.



Ústřední
knihovna
PrF
http://library.law.muni.cz/



Ústřední knihovna PrF MU informuje o zřízení zkušebního přístupu k
elektronickým časopisům z vydavatelství Taylor and Francis. Přístup k databázi
dostupný zde.



Ústřední knihovna PrF MU informuje o aktualizaci podkladů na Vědeckém webu
k:

MU

spustila

nový

webový

portál

na

o Databázím, které jsou uvedeny v metodice RIV pro vyšší bodové
hodnocení
o Právnickým časopisům zařazených
neimpaktovaných časopisů

do

seznamu

recenzovaných

o Doporučeným periodikům mimo základní obor Právo ze Seznamu
recenzovaných neimpaktovaných časopisů.



Na stránkách www.vyzkum.cz byla zveřejněna „Analýza stavu výzkumu, vývoje a
inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2013“.



Dne 4. dubna proběhne seminář Jak komunikovat s novináři?




V září proběhne v Bulharsku konference zaměřená mj. i na právní vědy.
Další informace je moţné nalézt v aktualitách Odboru výzkumu RMU, Odboru pro
akademické záleţitosti a Odboru pro rozvoj, na stránkách www.vyzkum.cz,
http://www.evropskyvyzkum.cz/cs a http://www.h2020.cz/.

