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 Dne 23. 3. 2016 od 09:00 se koná školení zaměřené na poskytnutí základního přehledu

o národních a mezinárodních grantových programech a systému projektové podpory
na MU. Školení je otevřeno pro všechny vědecké pracovníky, zejména pak pro nově
nastupující na MU. První školení se ve velké zasedací místnosti RMU. Registrovat se
je možné zde. Školení se bude věnovat zejména následujícím oblastem:
o Financování výzkumu na MU
o Základní informace o národních a mezinárodních grantových poskytovatelích
o Struktura projektové podpory na MU, rozsah služeb a kontaktní osoby
o Systém pro evidenci projektů
o Evidence publikací a výsledků výzkumné činnosti
o Shrnutí procesu přípravy projektové žádosti na MU

 Grantová agentura ČR zveřejnila prezentaci ze semináře Role GA ČR ve financování
základního výzkumu.

 Do 1. 5. je otevřena výzva programu vlámské organizace na podporu výzkumných
pobytů v rámci akcí Marie Skłodowska-Curie.

 Dne 30. března se bude konat workshop zaměřený na „Marie Skłodowska-Curie

Individual Fellowships“. Program je k nalezení zde a registrace zde. Vyhlášení výzvy je
plánováno na 12. 4. 2016.

 Do 31. 3. 2016 je možné podávat žádosti o grant k Velvyslanectví USA v Praze pro
kulturní a neziskové organizace.

 Do 15. 4. 2016 je možné podávat návrhy projektů spolupráce s rakouskými
univerzitami ACTION.

 Do 31. 3. 2016 probíhá soutěž NEURON Impuls.
 Nadace Český literární fond vypisuje výběrové řízení na poskytnutí příspěvků pro
mladé vědce do 35ti let věku určených k částečné úhradě cestovních nákladů při
aktivní účasti na zahraničních kongresech či symposiích a krátkodobých studijních
pobytech.

 Masarykova univerzita zřídila Etickou komisi pro výzkum MU s celouniverzitní
působností.

 Zde lze nalézt přehled německých stipendijních možností.
 Pro obor Právo jsou vhodné výzvy DG Justice. Je možné sledovat pro právníky
zajímavé otevřené výzvy a také výzvy plánované.

 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.

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

 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/.

