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 Byly vyhlášeny výzvy v rámci Grantové agentury Masarykovy univerzity (GAMU).
V rámci jejího Programu podpory výzkumu jsou vyhlášeny tyto kategorie:

o Kategorie E - Podpora zvýšení kvality vynikajících výsledků (vyplňuje se
v ISEP, návod)
o Kategorie F - Podpora přípravy mezinárodních grantů (vyplňuje se v ISEP)
o Kategorie G - Mezioborové výzkumné projekty (vyplňuje se ISEP+formulář,
návod)
o Kategorie H - Individuální projekty hraničního výzkumu (projekty „high risk/
high gain"; vyplňuje se ISEP+formulář, návod)
Kdo má zájem o podání projektu Programu podpory výzkumu v rámci GAMU,
informujte, prosím, Jiřího Jaroše (jiri.jaros@law.muni.cz, klapka 1206). O záměru
podat projekt do Kategorie G - Mezioborové výzkumné projekty je nutné podat
informaci do 20. 9. Fakultní finalizace projektů je stanovena na 23. 10. Věnujte,
prosím, pozornost pravidlům Programu podpory výzkumu.

 Odbor výzkumu RMU pořádá Informační seminář pro žadatele o podporu v
Programu podpory výzkumu GAMU, který se uskuteční dne 15. 9. 2016 od 13:00 na
RMU. Představeny budou aktuální soutěže v tomto programu. Informace o registraci
na
seminář:
https://is.muni.cz/auth/do/rect/metodika/VaV/vyzkum/36285622/36285625/4936
5602/Pozvanka_Seminar_pro_uchazece_GAMU_2017.pdf

 Dne 15. 9. bude pravděpodobně vyhlášena výzva Fondu rozvoje Masarykovy

univerzity (FRMU). Jedná se o menší projekty (50 – 100 tis. Kč) zaměřené na
vytvoření nových nebo inovaci stávajících předmětů. Projekty budou jednoleté se
zahájením realizace od 1. 1. 2017.

 V rámci stipendií Fullbrightovy komise je možné žádat o:
o Fulbright Specialist Program, možnost pozvání odborníka z USA, termín do 1.
října;
o Fulbright core program, termín do 1. listopadu;
o Fulbright-Masaryk program, termín do 1. listopadu;
o Inter-country travel, možnost pozvání Fulbrightových stipendistů na
krátkodobou akci, termín po celý rok.

 Do 4. listopadu 2016 je možné podávat návrhy projektů v rámci Česko-norského
výzkumného programu na podporu nevýzkumných činností. Jsou podporovány
následující bilaterální iniciativy:
o příprava společného návrhu projektu, který bude předložen v programu
Horizont 2020,

o uspořádání studijní a pracovní cesty a/nebo účast na studijní a pracovní cestě
mezi českými a norskými subjekty,
o uspořádání akce a/nebo účast na akci – například vědeckých konferencích,
bilaterálních jednáních, seminářích a/nebo školeních atd.,
o publicitní činnost vztahující se k iniciativě, bilaterálním akcím, výsledkům
dosaženým v současných výzkumných projektech, Programu a Norským
fondům.

 Projekty AKTION Česká republika – Rakousko je možné podávat do 30. listopadu
2016.

 Ministerstvo zahraničních věcí ČR vyhlásilo výzvu na projekty česko-polského fóra
s termínem přihlášek do 30. září 2016.

 Přihlášky do studentské soutěže Nakladatelství Academie je možné podávat do 20. 10.
2016.

 Další deadline na projekty fondu V4 je 1. prosince.
 Další výzvy Grantové agentury ČR se očekávají v březnu následujícího roku.
 Informace k predátorským časopisům je možné najít např. zde.
 Postupně se spouští nová verze Informačního systému výzkumu, experimentálního
vývoje a inovací (IS VaVaI).

 Akademie věd ČR pořádá v termínu 19. – 23. 9. 2016 Kurz základů vědecké práce
 6. října 2016 bude Odbor výzkumu RMU pořádat školení Přehled grantů a systém
projektové podpory na MU.

 Grants Week 2016 se bude konat od 12. do 14. října. Je určen pro všechny pracovníky
a studenty MU.

 Technologické centrum AV ČR organizují 22. 9. 2016 seminář Informační a
komunikační technologie v programu Horizont 2020.

 Pro doktorandy se bude konat v podzimním semestru celouniverzitní předmět
Seminar Series in Social Sciences and Humanities.

 Pro obor Právo jsou vhodné výzvy DG Justice.
 Seznam všech výzev programu Horizont 2020 je možné nalézt zde.
 Harmonogramy plánovaných výzev všech nových operačních programů jsou
zveřejňovány zde.

 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/.

