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červen-červenec 2014

Akce a tipy
Veřejná vysoká škola a pravidla veřejné podpory
od 1. 7. 2014 aneb je možné podnikat za veřejné peníze?
Seminář, na který je pořádán v rámci aktivit synergického
projektu GRANT OFFICE, se koná 3. července 2014 od 9 hodin
v učebně S21. Registrace přes Portál vzdělávání zaměstnanců je
možná zde>>.
Cílem semináře je vysvětlit základní znaky veřejné podpory
a zejména nová pravidla, kterými je nezbytné se po 1. 7.2014
řídit. Vysvětleny budou nové legislativní předpisy na úrovni EU
závazné od 1. 7. 2014, pojmy hospodářská a nehospodářská
činnost VŠ, smluvní výzkum a transfer technologií pohledem
nových pravidel. Zmíněn bude dopad nových pravidel na českou
legislativu a na veřejnou vysokou školu a její činnosti.
Workshop pro žadatele o individuální granty Marie
Skłodowska-Curie
Technologické centrum AV ČR pořádá dne 30. 6. 2014 workshop
pro zájemce o individuální vědecko-výzkumné pobyty Marie S.Curie (Individual Fellowships), kteří již jsou domluveni se svou
budoucí hostitelskou institucí/školitelem a mají konkrétní
projektový záměr, resp. připravují projekt, který chtějí podat
v aktuální výzvě s uzávěrkou 11. září 2014.

Dokumenty a informace

Třetí víceletý program činnosti EU v oblasti zdraví na
období 2014–2020

představuje hlavní finanční nástroj pro realizaci cílů EU v oblasti
veřejného zdraví. Program vychází z článku 168 Smlouvy o
fungování EU, je financován přímo z rozpočtu EU a zaměřuje se na
uskutečňování těchto cílů:
• Podpora zdraví občanů, prevence onemocnění a podpora
příznivého prostředí pro zdraví
• Ochrana občanů před závažnými zdravotními hrozbami
zvenčí
• Podpora budování kapacit veřejného zdraví a přispění k
vybudování inovativních, efektivních a udržitelných systémů
zdravotní péče.
• Usnadnění přístupu k lepší a bezpečnější zdravotní péči pro
občany EU.
Výzvy k předkládání návrhů na projekty a granty na provozní
náklady pro rok 2014 byly zveřejněny 6. června 2014.
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Portálu pro
účastníky:

Vynikající věda
Vedoucí postavení
evropského
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