Číslo 5 – prosinec 2011

Aktuální výzvy

Akce a tipy
Seminář k vyúčtování institucionální podpory poskytnuté
na dofinancování mezinárodních VaV projektů v roce 2011.
Seminář se letos uskutečnil s předstihem, již 7. 12. 2011.
Zápis naleznete zde

Nové výzvy ve specifickém
programu Spolupráce,
oblast ICT lze očekávat
počátkem ledna 2012.

Pokyny pro finanční vypořádání naleznete zde
Pokyny pro převedení html formátu do WORD (v aplikaci
E-PROJEKTY) pak zde
Tisková konference k HORIZON 2020
Zastoupení Evropské komise v České republice pořádalo dne
1. prosince 2011 v prostorách Evropského domu v Jugmannově
ulici v Praze tiskovou konferenci u příležitosti uveřejnění
programu HORIZON 2020, nového rámce pro financování
evropského výzkumu, vývoje a inovací v období let 2014–
2020. Vystoupil na ní Román Arjona, asistent Generální ředitelky
Evropské komise pro výzkum a inovace.
Tiskové konference se zúčastnili především zástupci výzkumných
organizací. Mezi nejvíce akcentovaná témata pak v diskusi patřila
snaha prosadit možnost účasti pražských výzkumných center
v připravovaných regionálních schématech na podporu výzkumu
a vývoje v programu HORIZON 2020. Diskutující uvítali i zprávu
o zjednodušení administrativních procedur v rámci nového
programu.
Koncem listopadu byly také spuštěny webové stránky programu
HORIZON 2020.

Dokumenty a informace
Aktualizace Brožury Pravidla financování projektů 7. RP
V návaznosti na aktualizaci dokumentů EK souvisejících
s problematikou financování projektů 7. RP aktualizovalo TC AV ČR
text brožury Pravidla financování projektů 7. RP (pro specifické
programy Spolupráce a Kapacity), vydané v lednu 2008. Brožura
je dostupná pouze v elektronické verzi a ke stažení je zde
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V listopadu 2011 byly
zveřejněny 3 nové výzvy
pro pokročilé výzkumníky
k podávání žádostí o na rok
2012 ve specifickému
IDEAS.
ERC Advanced Grants
byly vypsány v oborech
Physical Sciences &
Engeneering, Life sciences
a Social sciences.
Všechny informace
k výzvám naleznete na
webu Participant Portal.
Výzvy budou otevřeny
do 16. 2. 2012.

Stále jsou otevřeny některé
výzvy 7. Rámcového
programu EK pro rok 2012.
ve specifických programech
Spolupráce, Kapacity a Lidé,
sledujte web Participant
Portal.

