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 Výzva k podávání návrhů společných česko-polských výzkumných projektů je
vyhlášena do 18. června.

 Výzva k podávání návrhů česko-francouzských projektů je vyhlášena do 28. června.
 Do 8. září je možné podávat žádosti o Grant Husovy nadace a Stipendium Husovy
nadace.

 Do 31. května je možné podávat práce do soutěže IUS et SOCIETAS.
 Nejbližší uzávěrka výzev na projekty fondu V4 je 1. června a 1. října.
 Koncem léta budou opět vyhlášeny výzvy Fondu rozvoje Masarykovy univerzity
(FRMU). Jedná se o menší (50-100 tis. Kč) jednoleté pedagogické projekty.

 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
Pro PrF MU je zajímavá zejména výzva G – Mezioborové výzkumné projekty. Výzva
bude vyhlášena opět na konci léta. Jedná se o víceleté projekty většího rozsahu.
Předpokládá se zde spolupráce více pracovišť MU. Pokud máte projektový námět, je
vhodné jej již během letních měsíců komunikovat s potenciálními partnery.

 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. Je také
možné přihlásit se k odběru newsletteru DG Justice.

 Byly zveřejněny výsledky hodnocení výstupů dle metodiky M17+.
 V následujícím období se změní přístup v nakládání s výzkumnými výstupy a bude se
více pracovat v režimu Open Access. Informace a podklady je možné nalézt např. zde.

 Dne 5. 6. se v Praze uskuteční workshop „How to write a competitive proposal for
Marie Skłodowska-Curie Actions Individual Fellowships?“.

 Zde je možné nalézt úvodní informace k připravovanému evropskému rámcovému
programu Horizon Europe.

 Seznam všech výzev programu Horizont 2020 je možné nalézt zde.
 Masarykova univerzita se stala členem sítě Vision2020. Jedná se o platformu sdružující
přední VaV organizace s cílem účasti na projektech H2020.

 Evropská komise stále hledá experty pro hodnocení projektů H2020.
 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/.

