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 Výzvy Grantové agentury České republiky (GA ČR) budou vyhlášeny pravděpodobně

21. února a projekty bude možné podávat cca 5 týdnů. Agentura pořádá k výzvám
semináře. V Brně se bude konat dne 8. března od 11:00 na FSS MU.

 Během března se uskuteční na PrF MU seminář, který bude zaměřen na problematiku
metodologického uchopení výzkumných projektů ve fázi jejich tvorby a řešení. Seminář
povede doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D. Doc. Škop je v současné době řešitelem
dvou projektů GA ČR. Místo a datum budou upřesněny.

 Do 8. září je možné podávat žádosti o Grant Husovy nadace a Stipendium Husovy
nadace.

 Do 22. března je možné podávat výzvy Inter-Action česko-bavorských projektů
mezinárodní spolupráce ve VaV.

 Do 31. května je možné podávat práce do soutěže IUS et SOCIETAS.
 Nejbližší uzávěrka výzev na projekty fondu V4 je 1. června.
 Lze podávat žádosti do výzvy AKTION Česká republika – Rakouská republika.
 Pro právníky mohou být zajímavá stipendia Fullbrightova programu.
 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 17.
dubna. Na přelomu dubna a května se pak bude k výzvám konat seminář.

 Výzvy interní Grantové agentury MU je možné sledovat zde. Po vědce jsou relevantní
zejména výzvy:

o E – Podpora zvýšení kvality vynikajících výsledků
o F – Podpora přípravy mezinárodních grantů
o G – Mezioborové výzkumné projekty
o H – Individuální projekty hraničního výzkumu
o I – MUNI award in science and humanities

 Zde je možné nalézt harmonogram výzev Technologické agentury ČR.
 Harmonogram výzev OP VVV je možné nalézt zde.
 Seznam všech výzev programu Horizont 2020 je možné nalézt zde.

 ČVUT a VŠCHT Praha spravují aplikaci pro přehled o vyhlášených národních a
zahraničních dotačních výzvách.

 Masarykova univerzita se stala členem sítě Vision2020. Jedná se o platformu sdružující
přední VaV organizace s cílem účasti na projektech H2020.

 17. dubna 2019 se bude konat seminář Den ERC grantů na MU s představením příkladů
dobré praxe.

 Dne 21. března se uskuteční seminář Projektová podpora na MU se zvláštním
zaměřením na mezinárodní projekty, jejich přípravu a pravidla. Seminář se uskuteční na
Komenského nám. 2, v místnosti č. 300 od 09:00 do 15:00. Registrovat se je možné zde.

 Centrum pro transfer technologií MU zve na Business Research Forum 2019. Jedná se
o akci prezentující formou veletrhu VaV výsledky MU.

 Technologické centrum AV ČR zve na seminář Finanční aspekty programu Horizont
2020 konaného 8. března 2019 od 10:00 v prostorách TC. Seminář je možné sledovat i
online.

 Evropská komise hledá experty pro hodnocení projektů H2020.
 V lednu byla spuštěna nová verze IS VaVaI.
 Průběžně je aktualizována Digitální knihovna Právnické fakulty MU.
 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/.

