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 Sekce Open Acces Vědeckého webu PrF MU se dále rozrůstá.
 Seznam všech výzev programu Horizont 2020 je možné nalézt zde.
 Pro obor Právo jsou vhodné výzvy DG Justice. Sledovat program je možné zde.
 Mezi aktuální zajímavé výzvy patří např.:
o MARIE SKŁODOWSKA-CURIE RESEARCH AND INNOVATION
STAFF EXCHANGE
o Projects to support equal economic independence of women and men
o Projects to support judicial cooperation in civil or criminal matters
o Transnational projects linked to children as victims of bullying

 Jednou za tři měsíce lze podat žádost o podporu malých projektů do Visegrádského

fondu. O podporu v rámci standardních projektů je možné žádat 2x ročně. Projekty
bývají vědeckého rázu a výstupy musí být zaměřeny na region zemí V4. Více informací
zde.

 Do 10. dubna je možné podávat návrhy projektu k výzvě V4 + Japonsko.
 Výzvy Grantové agentury ČR (GAČR) budou vyhlášeny na jaře 2015. Pro zajištění
předložení kvalitních záměrů je již nyní vhodné postupně zahájit jejich přípravu.

 GAČR vyhlásil Výzvu k podání rakousko-českých návrhů projektů v základním

výzkumu. Projekty je možné podávat do 24. 2. 2015. RMU k výzvě vydal Metodický
list.

 Výzvy Grantové agentury Masarykovy univerzity (vědecké projekty) a Fondu rozvoje
Masarykovy univerzity (pedagogické projekty) je možné očekávat opět na podzim.

 První výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) budou
vyhlašovány v druhé polovině roku 2015. Jedná se o pokračování Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Operačního programu Výzkum a
vývoj pro inovace. Předběžný harmonogram výzev je možné stáhnout zde.

 Harmonogramy plánovaných výzev všech nových operačních programů budou
zveřejněny zde.

 Informace pro ty, kdo jsou zapojeni do akce RMU v rámci přípravy předběžných projektových

námětů OP VVV: RMU vytvořil soubor evaluačních kritérií pro vnitřní hodnocení
námětů. Do konce února je možné náměty modifikovat – je tedy i možnost úpravy
námětů tak, aby lépe seděly kritériím. Pokud máte úmysl námět (kde jste za naši
fakultu uveden/a jako kontaktní osoba) v části za PrF modifikovat, ozvěte se, prosím,
hlavnímu koordinátorovi námětu. Pokud nemáte k dispozici poslední verzi námětu,

ozvěte se také koordinátorovi, případně kontaktujte Ing. Jaroše. RMU pak během
března provede hodnocení. RMU také již povolil možnost komunikace projektových
námětů s partnery mimo MU. Evaluační kritéria lze nalézt v tomto umístění:
https://is.muni.cz/auth/do/law/VaV/53787573/. Prozatím jsou v pracovní verzi,
finální verze bude v daném umístění zveřejněna během následujícího týdne. V případě
dalších dotazů nebo nejasností se, prosím, obracejte na Ing. Jaroše (1206,
jiri.jaros@law.muni.cz).

 MŠMT vyhlásilo výzvy v programech mezinárodní spolupráce KONTAKT II, INGO
II, COST CZ, EUREKA CZ, EUPRO na podporu bilaterální spolupráce v základním
či aplikovaném výzkumu.

 RMU vyhlásil soutěž o Cenu rektora Masarykovy univerzity 2015.
 Ministerstvo vnitra vyhlásilo zakázku s názvem „Analýza efektivity zajištění a kvality

výstupů policejního vysokého školství v podmínkách resortu vnitra“. V případě zájmu
kontaktujte Ing. Jaroše.

 Nadační fond Neuron vyhlásil soutěž Neuron Impuls, ve které je možné získat
nadační příspěvek až ve výši 1 mil. Kč. Podporované jsou i společenské vědy
s tématem „živá minulost“.

 Vzdělávací nadace Jana Husa vyhlašuje další rok výzev ke stipendiím Husovy nadace a
ke Grantům Husovy nadace. Více informací lze nalézt zde.

 Do 23. 2. 2015 je možné, aby studenti předložili esej do Evropské studentské soutěže
o nejlepší esej na téma „Proto (ne)jdu k volbám!“.

 Zde lze stáhnout první číslo Zpravodaje Registru dotačních příležitostí.
 ČVUT a VŠCHT Praha vytvořili aplikaci pro přehled o vyhlášených národních a
zahraničních dotačních výzvách. Aplikace umožňuje vyhledávání s pomocí filtrů.

 24. února proběhne na CTT VUT seminář „Administrativní řízení projektů H2020:
Participant Portal“.

 Do 15. 2. 2015 je možné se přihlásit na kurz Organizace a řízení VaV a projektový

management a na praktický seminář Příprava a řízení projektů ve VaV. Kontaktní
osobou z RMU je paní Mgr. Alice Navrátilová, PhD. (navratilova@rect.muni.cz).

 Do 28. 2. 2015 je možné podávat návrhy kandidátů na členy kontrolní rady Grantové
agentury České republiky.

 V rámci agendy transferu technologií je na PrF možné kontaktovat Ing. Jaroše. Více

informací ohledně problematiky je možné nalézt na stránkách Centra pro transfer
technologií (CTT MU). Informace také předkládá brožura Transfer technologií na
Masarykově univerzitě.

 Zde lze nalézt prezentaci ke školení CTT MU ke Směrnici MU č. 10/2012 Duševní
vlastnictví na Masarykově univerzitě.

 Dne 30. dubna 2015 proběhne pod záštitou CTT MU akce „Business Research Forum
Masarykovy univerzity“ na CEITEC MU (budova A35, Kamenice 753/5), jejímž
cílem je:
o ukázat MU jako moderní a otevřenou instituci;
o prezentovat týmy, vynálezy, technologie a kapacity MU s potenciálem
spolupráce;
o navázat kontakty a spolupráce s novými partnery – např. formou společných
projektů.
Pokud by Vás daná akce v rámci aktivního zapojení zaujala, do 12. 2., prosím,
kontaktujte Ing. Jaroše.

 Další informace je možné nalézt v aktualitách Odboru výzkumu RMU, Odboru pro

akademické záležitosti a Odboru pro rozvoj, na stránkách www.vyzkum.cz,
http://www.evropskyvyzkum.cz/cs a http://www.h2020.cz/.

