Číslo 11 – červen 2012

Akce a tipy

Aktuální výzvy

INFORMAČNÍ DEN O PŘIPRAVOVANÝCH VÝZVÁCH 7.RP –
TÉMATA HEALTH, BIO, ENVIRONMENT
se koná dne 19. června 2012 od 10:00 hodin na Útvaru transferu
technologií VUT v Brně, ulice Kounicova 67a.
V rámci akce budou účastníci uvedeni do problematiky přípravy
návrhu projektu aktuálních výzev tematických priorit Zdraví,
Životní prostředí, Zemědělství, potraviny a biotechnologie
specifického programu 7.RP Spolupráce.
Podrobnosti naleznete zde

Vyhlášení veřejných
soutěží COST CZ, EUREKA
CZ, EUPRO II, KONTAKT
II, INGO II
MŠMT vyhlašuje dne
20. června 2012 podle
zákona č. 130/2002 Sb.
veřejnou soutěž ve
výzkumu, vývoji a inovacích
VES13 k programům
mezinárodní spolupráce ve
výzkumu a vývoji COST
CZ, EUPRO II, INGO II,
KONTAKT II a EUREKA CZ.
Veškerá zadávací
dokumentace a potřebné
podpůrné dokumenty jsou
dostupné na stránkách
MŠMT zde:
http://www.msmtvyzkum.cz/cz/2012-pms/

NÁRODNÍ INFORMAČNÍ DEN K VÝZVÁM V 7. RP - ENERGY
Technologické centrum AV ČR organizuje ve spolupráci s CZELO,
Českou styčnou kanceláří pro výzkum a vývoj v Bruselu, v úterý
dne 19. června 2012 v prostorách TC AV ČR Národní informační
den k připravovanému poslednímu kolu výzev 7. rámcového
programu v energetice, který má za cíl poskytnout aktuální
informace o připravované výzvě, jejíž vyhlášení se předpokládá
v červenci.
Na Národní informační den se prosím zaregistrujte zde.
FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ 7.RP – PRAVIDLA A PŘÍKLADY
Technologické centrum AV ČR pořádá již desátou sérii seminářů
zaměřených na podrobné vysvětlení problematiky finančních
pravidel 7. rámcového programu EU pro výzkum, technologický
rozvoj a demonstrace (7. RP).
Semináře se budou konat:
•
•

22. června 2012 v Praze - program včetně odkazu na
registrace naleznete zde
26. června 2012 v Brně - program včetně odkazu na
registrace naleznete zde

Dokumenty a informace
Nové číslo časopisu ECHO – informace o připravovaném
programu HORIZON 2020
První letošní číslo časopisu Echo, které vyšlo v dubnu, je výhradně
věnováno programu Horizont 2020 - budoucímu rámcovému
programu pro výzkum a inovace na léta 2014-2020. Elektronickou
verzi časopisu si můžete stáhnout zde.

