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 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.

 Evropská komise schválila pro PrF nejdůležitější Operační program Výzkum, vývoj,
vzdělávání. Více informací o tomto i o dalších programech je možné nalézt zde.

 Harmonogramy plánovaných výzev všech nových operačních programů budou
zveřejněny zde.

 Zde je možné nalézt Newsletter Odboru pro rozvoj MU ke strukturálním fondům
období 2014-2020.

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

 Stále jsou vyhlášeny výzvy tzv. vědeckých mobilit pod MŠMT. Vyhlášeny jsou
mobility:

o ČR – Rakousko (do 29. 5.)
o ČR – Německo (do 29. 5.)
o ČR – Argentina (do 10. 6.)
o ČR – Polsko (do 10. 6.)
o ČR – Francie (do 30. 6.)

 Byla vyhlášena společná výzva k podávání návrhů společných česko-bavorských
výzkumných projektů s dobou řešení 2016-2017.

 Do 26. 6. 2015 je možné přihlásit své závěrečné práce v rámci soutěže Cena Josefa
Vavrouška. Téma prací musí souviset se vzájemným vztahem přírody, společnosti a
kultury.

 Do 31. května je možné podávat návrhy do projektů Nadace Hugo Grotius.
 Do 30. 6. 2015 je možné žádat o Stipendium Husovy nadace a o Grant Husovy
nadace.

 Byla vyhlášena soutěž Česká hlava s termínem přihlášek 30. 6. 2015.
 Do 31. 5. 2015 je možné odevzdávat práce do soutěže IUS et SOCIETAS.

 Technologická agentura ČR vyhlásila soutěž v programu Omega se zaměřením na
aplikovaný společenskovědní výzkum.

 EK vyhlásila tender „Framework contract on Impact Assessment, Evaluation and
Evaluation related services in the area of Migration and Home Affairs“.

 V programu DG JUSTICE byla vyhlášena výzva „Projects to support activities on
non-discrimination and Roma integration“.

 Pro obor Právo jsou vhodné výzvy DG Justice. Sledovat program je možné zde.
 Zde je možné nalézt příručku k akci Marie Sklodowska-Curie v českém jazyce.
 Seznam všech výzev programu Horizont 2020 je možné nalézt zde.
 V rámci spolupráce s Rakouskem je zajímavá databáze „Österreichische Datenbank
für Stipendien und Forschungsförderung“ na stránce www.grants.at.

 Zde lze nalézt prezentace ze závěrečné konference ohledně nové metodiky hodnocení
VaV – Technopolis. Je možné zde také nalézt souhrnnou zprávu metodiky.

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

 Vědecká rada PrF MU na základě výsledku tajného hlasování dne 7. 4. 2015
doporučila děkance, aby předložila rektorovi Masarykovy univerzity návrh na
jmenování JUDr. Mgr. Pavla Molka, Ph.D., LL.M.. docentem v oboru Ústavní právo a
státověda.

 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/.

