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 Dne 4. května proběhl krátký informační seminář Projektové příležitosti a projektová
podpora na PrF MU. Prezentaci lze nalézt zde.

 Dne 14. dubna proběhl seminář, na kterém byly prezentovány výzkumné možnosti
jednotlivých resortů zabývajících se VaV.

 Dne 15. června se uskuteční seminář Jak na „Horizont 2020?“. Přihlásit se je možné
zde.

 Dne 18. května se uskuteční seminář „Horizon 2020, Science with and for Society“.
 MŠMT vyhlásilo několik výzev v rámci akce MOBILITY. Podpora projektů spočívá

ve financování cestovních a pobytových nákladů výzkumných pracovníků cestujících
do zahraničí, kdy vysílající strana hradí náklady na dopravu řešitele projektu do místa
jeho pobytu ve státě přijímající strany a zpět a přijímající strana jeho pobytové náklady.
Podporovány jsou projekty základního výzkumu ze všech vědních oblastí. Výzvy se
týkají zejména následujících zemí:
o Rakousko (do 31. 5.)
o Německo (do 31. 5.)
o Francie (do 30. 6.)

 Zde lze nalézt informace k programu Fullbright. Uzávěrka přihlášek je 1. listopadu.
 Byly vyhlášeny zajímavé výzvy v rámci DG Connect.
 Další deadline na projekty fondu V4 je 1. června na tzv. malé granty a 15. září na
standardní granty.

 Program nadační činnosti Nadání 2016 (Hlávkova nadace) je možné najít zde.
 V rámci Vzdělávací nadace Jana Husa je možné žádat o Grant a o Stipendium.
 Sledovat je možné i výzvy Nadace Hugo Grotius.
 Nadační fond pro podporu vědy NEURON umožňuje získat prostředky na
popularizaci vědy.

 Zde je možné prozkoumat informace k výzvě Interreg Central Europe a zde k Interreg
ČR – Slovensko.

 Pro podporu spolupráce s Izraelem jsou zajímavé tyto možnosti.
 Odevzdání esejí IUS et SOCIETAS je stanoveno na 31. 5.
 Zde je možné získat informace k možnosti stát se hodnotitelem TA ČR.

 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.
 Harmonogramy plánovaných výzev všech nových operačních programů jsou
zveřejňovány 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/.

