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 Dne 1. září bude vyhlášena výzva Kategorie G - Mezioborové výzkumné projekty
v rámci Grantové agentury Masarykovy univerzity (GAMU).

 Dne 11. 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. 2018. Sběr záměrů se bude konat od 1. do 31. října 2017
(došlo tím ke zkrácení doby oproti předchozím ročníkům).

 V rámci stipendií Fullbrightova programu je možné žádat např. o:
o Fulbrightovo stipendium pro (post)graduální studium v USA; a to do 1. září;
o Fulbright-Masarykovo stipendium; a to do 1. listopadu;
o Fulbrightovo stipendium pro vědecké pracovníky a přednášející; a to do 1.
listopadu.

 Do 18. srpna je možné podávat projekty do výzvy Smart akcelerátor v JMK - aktivita
ASISTENCE.

 Do 31. srpna 2017 je možné podávat projekty v rámci Česko-bavorské spolupráce –
společné výzkumné projekty s dobou řešení 2018-2020.

 V programu INTER-EXCELENCE MŠMT je možné do 16. srpna 2017 podávat
projekty se zaměřením na spolupráci českých výzkumných pracovišť a jejich
partnerských pracovišť v Ruské federaci.

 MŠMT vyhlásilo výzvu Dlouhodobá mezisektorová spolupráce. Odbor pro rozvoj
MU zpracoval stručnou informaci k obsahu výzvy.

 Dne 16. srpna bude otevřena projektová výzva TAČR Éta zaměřená na zapojení
společenských a humanitních věd do projektů aplikovaného výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací, které jsou přínosné pro udržení a zvyšování kvality
života člověka v reakci na dynamické společenské, ekonomické, globalizační, kulturní
nebo technologické proměny. V programu budou podpořeny projekty, které jsou
zaměřeny na jeden nebo více níže uvedených aspektů:
o využívají přínosů multidisciplinárních přístupů;
o propojují výzkum technického a netechnického charakteru;
o vytěžují potenciál výstupů základního výzkumu k aplikacím.

 Do 18. září 2017 je možné podávat žádosti do Fondu malých projektů OP Interreg
Rakousko - Česká republika.

 Do 10. září 2017 je možné podávat žádosti o Grant Husovy nadace a o Stipendium
Husovy nadace.

 Do 18. září 2017 je možné registrovat se do soutěže Brno Ph.D. Talent.
 Během podzimu bude pravděpodobně vyhlášena výzva Interreg SK-CZ.
 Přihlášky do studentské soutěže Nakladatelství Academie je možné podávat do 31. 10.
2017.

 Grants Week 2017 se bude konat od 11. do 13. října. Je určen pro všechny pracovníky
a studenty MU.

 Následující uzávěrka výzev na projekty fondu V4 je 1. října.
 Další výzvy Grantové agentury ČR se očekávají v březnu následujícího roku.
 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 spravují aplikaci pro přehled o vyhlášených národních a
zahraničních dotačních výzvách.

 Dne 25. října 2017 se uskuteční ve VIDA! science centru TT Day 2017.
 Činnost Vědecké rady Právnické fakulty MU je možné sledovat v Zápisech z jednání
Vědecké rady; seznam nově jmenovaných v kvalifikačních řízeních je zde a stavy
probíhajících řízení pak zde.

 Během letních prázdnin se rozbíhá realizace hodnocení podle nově schválené

Metodiky hodnocení výzkumných organizací a programů účelové podpory VaVaI
platné od roku 2017.

 Dne 5. 4. 2017 byla spuštěna aktualizovaná verze Informačního systému výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací (IS VaVaI).

 Informace k predátorským časopisům je možné najít např. zde.
 Na webu vědy a výzkumu PrF MU jsou průběžně aktualizovány informace a seznamy
pro potřeby RIV.

 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/.

