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Do sekce Open Acces Vědeckého webu PrF MU byla vloţena další díla.



Rada pro výzkum, vývoj a inovace schválila aktualizovaný Seznam
recenzovaných neimpaktovaných periodik pro rok 2014. Celý Seznam je
k nalezení zde.



Ústřední knihovna PrF MU informuje o zpřístupnění databáze EBSCO eBook
Academic Collection do 21. 12. 2014.



Prezident republiky dne 19. září 2015 podepsal jmenovací dekrety navrţených
kandidátů na jmenování profesorem. Mezi nimi je z řízení z Právnické fakulty MU i
pan doc. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.



V tomto umístění na stránce dole jsou k nalezení prezentace ze semináře
Publikujte s Wiley v uznávaných vědeckých časopisech. Součástí jsou i informace
o publikační činnosti obecného charakteru.



Národní kontaktní centrum Ţeny a věda nabízí mentoring program začínajícím
vědkyním a vědcům, kteří mají zájem o pomoc s rozjezdem vlastní vědecké
kariéry. Více informací na stránkách Odboru pro výzkum RMU.



Technologické centrum AV ČR vydalo publikaci Pravidla financování projektů
HORIZONT 2020.



Díky TC AV ČR je také je pro HORIZONT 2020 k dispozici Výkladový slovník
vybraných pojmů programu a Česko-anglický slovníček nejpouţívanějších výrazů
v H2020.



Seznam všech výzev programu Horizont 2020 je moţné nalézt zde.



Pro obor Právo jsou vhodné výzvy DG Justice. Sledovat program je moţné zde.



ČVUT a VŠCHT Praha vytvořili aplikaci pro přehled o vyhlášených národních a
zahraničních dotačních výzvách. Aplikace umoţňuje vyhledávání s pomocí filtrů.



Jednou za tři měsíce lze podat ţádost o podporu malých projektů do
Visegrádského fondu. O podporu v rámci standardních projektů je moţné ţádat
2x ročně. Projekty bývají vědeckého rázu a výstupy musí být zaměřeny na region
zemí V4. Více informací zde.



Výzvy Grantové agentury ČR (GAČR) budou vyhlášeny na jaře 2015. Pro
zajištění předloţení kvalitních záměrů je jiţ nyní vhodné postupně zahájit jejich
přípravu.



První výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) budou
vyhlašovány v první polovině roku 2015. Jedná se o pokračování Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Operačního programu Výzkum
a vývoj pro inovace.



Prezentace z konference Evropské strukturální fondy 2007 – 2014 jsou ke staţení
zde.



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/.

