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 Na Vědeckém webu fakulty je možné nalézt seznam tzv. predátorských časopisů a
základní informace k nim. Zde je možné nalézt postoj MU k predátorským časopisům.

 RVVI schválila konečné výsledky hodnocení výzkumných organizací v roce 2014.
Databáze je k nalezení zde.

 RVVI schválila uplatnění záporných bodů při hodnocení výzkumných organizací.
 Do 12. 2. je možné podávat žádosti za zahraniční publikace dle Sdělení děkana
2/2015.

 S účinností od 1. ledna 2016 došlo ke jmenování nových dvou členů Vědecké rady
Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Seznam členů je možné nalézt zde.

 Na základě výsledku tajného hlasování dne 2. 2. 2016 Vědecká rada fakulty doporučila
děkance, aby předložila rektorovi Masarykovy univerzity návrh na jmenování JUDr.
Kateřiny Frumarové, Ph.D. docentkou v oboru Správní právo a právo životního
prostředí.

 Na základě výsledku tajného hlasování dne 2. 2. 2016 Vědecká rada fakulty
nedoporučila děkance předložení Vědecké radě Masarykovy univerzity návrh na
jmenování doc. et doc. JUDr. Naděždy Šiškové, Ph.D. profesorkou v oboru Práva
Evropské unie.

 Do 29. února 2016 je možné podávat žádosti do soutěže o Ceny rektora MU 2016.
 Vyhlášení výzev Grantové agentury ČR je očekáváno na 17. února 2016. Zájemci se již

nyní mohou inspirovat zněním Zadávací dokumentace pro soutěže předchozího roku.
Znění připravované výzvy bude do jisté míry podobné.

 GA ČR vyhlásil Výzvu k podávání rakousko-českých návrhů projektů v základním
výzkumu.

 Stále je možné se individuálně přihlásit na brněnský seminář GA ČR dne 1. 3. 2016.
Na semináři budou účastni pracovníci VaV PrF MU.

 Zde lze nalézt reakce předsednictva GA ČR na připomínky oborových komisí
z předchozích období.

 Vzdělávací nadace Jana Husa vyhlašuje Granty Husovy nadace a Stipendium Husovy
nadace.

 Pro obor Právo jsou vhodné výzvy DG Justice. Je možné sledovat pro právníky
zajímavé otevřené výzvy a také výzvy plánované.

 25. února 2016 končí možnost podávat návrhy v rámci Jean Monnet Activities,
zejména pak Jean Monnet Modules.

 US Embassy pravidelně vyhlašuje výzvy na malé granty. Cílit mají na spolupráci USA
nebo jejich propagaci. Podpora může směřovat i do vědeckých aktivit.

 Nadační fond Neuron na podporu vědy vyhlásil soutěž o nejlepší vědecké video a
výzvu k podávání návrhů projektů.

 Do 11. 3. 2016 je možné žádat o stipendia francouzské vlády.
 Byly zveřejněny pracovní programy v rámci Horizont 2020 pro období 2016-2017.
 Seznam všech výzev programu Horizont 2020 je možné nalézt zde.
 Přehled informačních dnů k výzvám a programu H2020 je možné nalézt zde a zde.
 Harmonogramy plánovaných výzev všech nových operačních programů jsou
zveřejňovány zde.

 Vyhlášené výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání jsou ke stažení
zde.

 Novinky v oblasti Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání shrnují např.
newslettery Oboru pro rozvoj MU.

 Ministerstvo místního rozvoje zveřejnilo publikace Abeceda fondů EU 2014-2020.
 ČVUT a VŠCHT Praha vytvořili aplikaci pro přehled o vyhlášených národních a
zahraničních dotačních výzvách. Aplikace umožňuje vyhledávání s pomocí filtrů.

 Zájemci o pozici experta v programu H2020 mohou získat více informací zde. Je
možné pak působit jako hodnotitel a člen monitorovacích skupin.

 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/.

