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 Sekce Open Acces Vědeckého webu PrF MU se dále rozrůstá.
 Oddělení pro vědu, výzkum a projektovou podporu zve na seminář Projektové
příležitosti a projektová podpora na PrF MU. Na krátkém semináři bude představen
průběh projektové činnosti na fakultě, projektové možnosti zajímavé pro pracovníky
PrF a v neposlední řadě budou podány aktuální informace k novým programům
strukturálních fondů – zejména k Operačnímu programu Výzkum, vývoj, vzdělávání.
Seminář se bude konat v úterý 26. 5. 2015 od 12:40 v místnosti č. 025.

 Dne 30. 4. 2015 se pod záštitou Centra pro transfer technologií MU uskuteční

Business Research Forum Masarykovy univerzity. Jedná se o významnou akci ke
spolupráci vysokých škol a partnerů z řad firem a veřejných institucí. Kompletní
program k nalezení zde. Na akci je možné se registrovat zde.

 MŠMT vyhlásilo výzvu k podávání návrhů společných česko-polských výzkumných
projektů. Projekty je možné podávat do 10. 6. 2015. Výzva zde.

 MŠMT vyhlásilo výzvu k podávání společných česko-rakouských výzkumných
projektů v rámci aktivity MOBILITY. Návrhy je možné podávat do 29. 5. 2015

 Akademie věd ČR spolu s MŠMT vyhlásili výběrové řízení na česko-německé

mobilitní projekty. Návrhy je možné podávat do 29. 5. 2015. Znění výzvy zde,
formulář návrhu zde.

 Nejpozději do 30. 11. 2015 je možné podávat návrhy projektů do programu AKTION
– Česká republika – Rakousko.

 Nadace "Nadání J., M. a Z. Hlávkových" vyhlašuje pro rok 2015 veřejnou soutěž o
získání nadačních příspěvků. Přihlášky je možné podávat do 30. 4. 2015.

 Do 24. 4. 2015 je možné podávat přihlášky v rámci Středoškolské odborné činnosti.
 Seznam všech výzev programu Horizont 2020 je možné nalézt zde.
 Pro obor Právo jsou vhodné výzvy DG Justice. Sledovat program je možné zde.
 Na webových stránkách EURIDA Research Management jsou uveřejněny strategické
dokumenty - tzv. scoping papers, z nichž budou vycházet pracovní programy
Horizontu 2020 na období 2016 - 2017.

 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.

 MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání vyvěsil další
informace k programu, a to včetně pro PrF MU nejvíce relevantní Prioritní osy 2.
Prezentace zde. Ostatní prezentace a další informace k dispozici zde.

 Harmonogramy plánovaných výzev všech nových operačních programů budou
zveřejněny zde.

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

 Dne 24. 4. 2015 proběhne v rámci projektu PREFECT proběhne blok přednášek na

téma Národní zdroje financování. Více informací případně poskytnou pracovníci
Odboru pro výzkum MU.

 Řídící orgán Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spustil
Databázi výstupů projektů OP VK.

 Dne 28. 4. 2015 proběhne od 15:00 ve Velkém sálu Moravské zemské knihovny

přednáška Granty pro výzkum v USA. Představeny budou zejména tzv. Fullbrightova
stipendia a programy Americké vědecké informační agentury.

 V březnu proběhlo na RMU představení některých úspěšných projektů v rámci Fondu
rozvoje Masarykovy univerzity. Prezentace je možné nalézt zde.

 Grantová agentura České republiky pořádá seminář „Mezinárodní publikační praxe v

oborech společenských a humanitních věd“. Seminář se koná 20. 5. 2015 v Praze.
Pozvánku a registraci je možné nalézt zde.

 V rámci MUNI SPACE, Čítárny Masarykovy univerzity, je možné získat volný přístup
k velkému počtu knih, časopisů, učebnic atp.

 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.

 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/.

