Číslo 9 – duben 2012

Akce a tipy

Aktuální výzvy

JAK PŘEDCHÁZET CHYBÁM VE FINANČNÍCH VÝKAZECH
PROJEKTŮ 7.RP
Dne 19. března 2012 uspořádalo DG Research v Bruselu Seminář
„Deset nejčastějších chyb v grantech 7. RP“
Při sestavení seznamu vycházeli jeho tvůrci z více než 1000
provedených účetních kontrol projektů. Shrnující dokument je ke
stažení zde.

10. vlna žádostí o
dofinancování projektů
7. RP otevřena
23. března 2012 byla
otevřena v pořadí již 10.
vlna předkládání žádostí o
tzv. dofinancování
mezinárodních VaV projektů
Uzávěrka je 4. května
2012 14:00 hodin. Do
tohoto termínu musí být
žádosti odeslány v
elektronické podobě pomocí
aplikace eProjekt, a také v
listinné podobě (vč.
čestného prohlášení) na
adresu:
MŠMT, Odbor 32,
Karmelitská 7, 118 12
Praha 1
Více informací naleznete na
stránkách MŠMT zde.

INFODEN PROGRAMU PRO EKOINOVACE
Dne 8. května 2012 se v Bruselu uskuteční informační den
programu Eco-innovation. Tato akce poskytne účastníkům
informace o tom, jak podat úspěšný projekt do tohoto programu.
Nabídne také možnost potkat potenciální projektové partnery. Více
informací je k dispozici zde.
PARTNERSKÉ SETKÁNÍ K PRIORITĚ ZDRAVÍ V FP7
Partnerské setkání k prioritě Zdraví v 7. RP se uskuteční 30.
května 2012 v Bruselu, hned po informačním dnu EK. Setkání je
určené výzkumníkům, zástupcům MSP i dalším zájemcům, kteří
hledají partnery do projektových konsorcií v prioritě Zdraví.
Akci organizují projekty "Fit for Health" a "Health-NCP-Net".
Záměrem iniciativy „Fit for Health“ je poskytování poradenství a
podpory malým a středním podnikům, jejich sdružením a dalším
výzkumníkům při zapojení do výzkumných projektů financovaných
ze zdrojů EU v tematické prioritě 7. RP „Zdraví“
Bližší informace o akci a registraci je zde

Dokumenty a informace
Výběrové řízení na externí konzultanty Evropské komise
Evropská komise avizuje výběrové řízení na pozice externích
konzultantů, kteří se budou zabývat různými fázemi projektů EU
(od psaní jejich zadání až po hodnocení), a to ve 12 oblastech
(potravinová bezpečnost, dopravu, energetika, životní prostředí,
ICT, zdravotnictví, krizový management, kultura apod. Podrobnější
informace naleznete na webových stránkách zde.
Pozice externích konzultantů je v rámci Evropské komise a delegací
EU velmi důležitá, neboť experti stojí u zrodu zadání různých
projektů, do nichž se mohou následně zapojit i české instituce.

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

