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Akce a tipy

Aktuální výzvy

MARIE CURIE ACTIONS ROAD SHOW 2012
Dne 27. března 2012 se v prostorách Rektorátu Vysokého učení
technického v Brně uskuteční informační den k akcím Marie Curie
se zaměřením na Career Integration Grants (CIG) a Intra European
Fellowships (IEF). Akci organizuje Středoevropský technologický
institut (CEITEC) ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR.
Informační den se koná v rámci Marie Curie Actions Road Show
2012, která má za cíl představit výzkumná centra v zapojených
zemích a informovat o aktuálních výzvách akcí Marie Curie ve
spolupráci se zástupcem Evropské komise a Národním kontaktním
pracovníkem (NCP) pro danou oblast. Více informací naleznete zde.

Nové výzvy k
předkládání návrhů na
individuální vědeckovýzkumné pobyty Marie
Curie
13. března 2012 Evropská
komise zveřejnila výzvy k
předkládání návrhů na
individuální vědeckovýzkumné pobyty pro
zkušené výzkumné
pracovníky (tj. ti, kteří již
získali titul Ph.D. nebo mají
alespoň 4 roky praxe ve
výzkumu od doby, kdy
získali titul opravňující k
doktorskému studiu).
Jedná se o evropské
vědecko-výzkumné pobyty
(IEF), vědecko-výzkumné
pobyty pro výzkumné
pracovníky ze třetích zemí
(IIF) a vědecko-výzkumné
pobyty ve třetích zemích
pro evropské výzkumné
pracovníky (IOF). Délka
trvání se pohybuje od
jednoho do tří let.
Uzávěrka pro předkládání
návrhů pro všechny tři typy
pobytů je 16. srpna 2012.

MÉSÍC IPR PO ROCE OPĚT NA UNIVERZITĚ PARDUBICE
Akce „Měsíc IPR“ – ochrana duševního vlastnictví“ umožní
začínajícím i zkušeným vědecko-výzkumným a akademickým
pracovníkům (včetně studentů doktorského studia) zorientovat se v
oblasti ochrany duševního vlastnictví
Série seminářů „Měsíc IPR“ je společnou iniciativou projektu
PROMOTE a sítě regionálních kontaktní organizací NINET pro
rámcové program EK. Cílem akce seznámit odbornou veřejnost
s reálnými situacemi ochrany duševního vlastnictví, ve kterých se
mohou ocitnout jako zaměstnanci, zaměstnavatelé či studenti a
představit zájemcům bezplatné služby, které jsou v ČR v rámci
podpory ochrany duševního vlastnictví nabízeny.
Více na http://mesicipr.cz/.

Dokumenty a informace
Seminář ke smluvním praktikám
Evropská akademie pro daně, ekonomiku a právo organizuje ve
dnech 19.-20. dubna 2012 v Berlíně seminář k evropským
smluvním praktikám v projektech VaV (European Contract Practice
for R&D Projects). Další informace naleznete zde.

Otevřené výzvy
7. Rámcového programu
EK k podávání projektů
pro rok 2012 a další
podrobné informace
naleznete na záložce
„FP7 calls“ webu
Participant Portal.

