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 V rámci Grantové agentury Masarykovy univerzity (GAMU) jsou vyhlášeny následující
výzvy:
o E - Podpora zvýšení kvality vynikajících výsledků. Aktuální výzva končí 31. 10. 2018.
o F – Podpora přípravy mezinárodních grantů; Podpora je určena na náklady spojené s
přípravou mimořádně prestižních a významných projektů mezinárodních
poskytovatelů (např. programy Evropské komise). Žádosti mohou být podávány
v průběhu celého roku.
o G - Mezioborové výzkumné projekty. Jedná se o větší výzkumné projekty (cca 10
výzkumníků) se zapojením více fakult. PrF může působit jako projektový
koordinátor i jako partner jiného konsorcia na MU. Grant se uděluje na 3 roky s
maximálním rozpočtem 5 mil. Kč. V souvislosti s přípravou projektu se prosím
obracejte na mne (jiri.jaros@law.muni.cz, klapka 1206). Prosím o informaci o
záměru podat projekt do 26. 9. vč. Prosím také o podání této informace v
případě, že by PrF byla zapojena do projektu jiné fakulty jako partner. Následný
postup bude se zájemci řešen individuálně. Fakultní finalizace projektů je
stanovena na 21. 10. Poté bude probíhat hodnocení vedením a proběhnou další
nutné administrativní náležitosti před jejich podáním na RMU. Informační
rozcestník je možné nalézt zde.
o H - Individuální projekty hraničního výzkumu (High risk/high gain projekty). Aktuální
výzva končí 7. 11. 2018.

 Standardní výzva Fondu rozvoje Masarykovy univerzity (FRMU) bude vyhlášena 1.
října. 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.

 Technologická agentura ČR vyhlásila výzvu TA ČR Zéta, která se zaměřuje na:„a)
zapojení studentek/studentů a mladých výzkumných pracovnic/pracovníků do
výzkumné a vývojové činnosti směřující k využití výsledků v praxi, zvýšení zájmu
studentů a mladých výzkumných pracovníků o projekty s konkrétním praktickým
dopadem a podpora takových projektů v akademické sféře obecně s propojením na
hospodářskou sféru“.; b) podporu vyrovnávání příležitostí mladých výzkumných
pracovníků – žen a mužů - při řešení projektů aplikovaného výzkumu financovaných
tímto programem.

 Pro právníky mohou být zajímavá stipendia Fullbrightova programu.
 Nejbližší uzávěrka výzev na projekty fondu V4 je 1. října.
 Pro obor Právo jsou vhodné výzvy DG Justice; zajímavé mohou být také výzvy REC Rights, Equality and Citizenship a Asylum, Migration and Integration Fund.

 Vyhlášení prvních výzev v rámci mechanismu fondů EHP a Norska lze očekávat na
přelomu roku.

 Dne 17. října 2018 proběhne ceremoniál udělení čestného doktorátu prof. Michael Paul
Sengovi, BA, J.D.

 Odbor výzkumu RMU pořádá ve dnech 16. – 18. října Grants Week.
 Centrum pro transfer technologií MU zve na TT Day 2018.
 Harmonogram výzev OP VVV je možné nalézt zde.
 Seznam všech výzev programu Horizont 2020 je možné nalézt zde.
 Průběžně je aktualizována Digitální knihovna Právnické fakulty MU.
 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.

 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/.

