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 Dodatečně byla vyhlášena doplňující výzva v soutěži Fondu rozvoje Masarykovy
univerzity (FRMU). Toto vyhlášení je určeno pouze pro studentské projekty.
Řešitelem projektu tak může být student MU, garantem pak musí být akademický
pracovník. Projekty musí být finalizovány 18. 2., aby mohly vstoupit do fakultního
kola hodnocení a schvalování. Zájemce prosíme o zaslání stručné anotace
projektového záměru Mgr. Ing. Jiřímu Jarošovi (jiri.jaros@law.muni.cz) nejpozději do
8. 2.

 Dne 27. února 2018 bude vyhlášena významná soutěž pro podávání projektů
Grantové agentury České republiky (GA ČR - standardní, juniorské a mezinárodní
projekty). Seminář k těmto soutěžím proběhne v Brně 9. 3. v Aule ESF od 09:30 hod.

 Do 16. března je možné podávat projekty GA ČR do výzvy k podání rakouskočeských návrhů projektů v základním výzkumu.

 Ve druhém čtvrtletí 2018 GA ČR plánuje vyhlášení nového typu podpory EXPRO.
 Standardní výzva Fondu rozvoje Masarykovy univerzity (FRMU) bude vyhlášena
pravděpodobně opět v září tohoto roku. 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. 2019.

 Pro právníky mohou být zajímavá stipendia Fullbrightova programu.
 Do 9. září 2017 je možné podávat žádosti o Grant Husovy nadace a o Stipendium
Husovy nadace.

 Nejbližší uzávěrky výzev na projekty fondu V4 budou 1. června a 1. října.
 V rámci Fondu malých projektů Interreg Rakousko – Česká republika je možné
podávat projekty do 23. března.

 Do 16. března je možná zažádat o Stipendium francouzské vlády na stáž ve Francii
2018.

 Do 9. února je možné zaslat knihu navrhovanou na Cenu Josefa Hlávky za rok 2017.
 Do 16. února je vyhlášena Cena rektora Masarykovy univerzity pro rok 2018.
 Do 22. února je možné podávat projekty do výzev Jean Monnet. Více informací zde a
zde.

 V rámci Akce Marie Skłodowska-Curie byla vydána nová brožura.
 Pro obor Právo jsou vhodné výzvy DG Justice.
 Seznam všech výzev programu Horizont 2020 je možné nalézt zde.

 Zde je možné nalézt pracovní program v rámci Horizont 2020 na léta 2018-2020.
 Grantová agentura Masarykovy univerzity má své vlastní webové stránky. Jsou zde
k nalezení informace k různým interním výzvám MU.

 Průběžně je aktualizována Digitální knihovna Právnické fakulty MU.
 Zde je možné nalézt konečné výsledky hodnocení výzkumných organizací v roce 2016.
 ČVUT a VŠCHT Praha spravují aplikaci pro přehled o vyhlášených národních a
zahraničních dotačních výzvách.

 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.

 Informace k predátorským časopisům je možné najít např. zde a zde.
 Na webu vědy a výzkumu PrF MU jsou průběžně aktualizovány informace, návody 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/.

