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Akce a tipy 
 

OPTIMALIZACE PŘÍJMŮ VYSOKÝCH ŠKOL A VÝZKUMNÝCH 
INSTITUCÍ  
Evropská akademie pro daně, ekonomii a právo pořádá v Berlíně 
ve dnech 31. ledna – 1. února 2013 praktický seminář s názvem 
„Optimising Income Generation in Higher Education and Research 
Institutions”. Téma optimalizace příjmů nabývá na významu zvláště 
 nyní, kdy se snižuje podíl financování vysokých škol a výzkumných 
ústavů ze státních rozpočtů. Seminář představí možnosti 
diverzifikace příjmů včetně komercializace výzkumu, a potřebu 
efektivního strategického řízení. Podrobné informace naleznete zde 
 
KONFERENCE GEOINFORMATIKA PRO TRANSFORMACE MĚST 
Ve dnech 21. - 23. ledna 2013 proběhne v Ostravě na VŠB 
konference s názvem "Geoinformatika pro transformace měst" 
(Geoinformatics for City Transformations). Konference bude fórem 
pro diskuzi a výměnu znalostí týkajících se mj. nových 
geoinformačních metod a problémů a výzev spojených s danou 
tématikou. Více informací získáte zde. 
 
DATABÁZE ERC GRANTŮ 
ERC zveřejnila na svých stránkách databázi projektů, které 
financuje. U každého projektu je uvedeno jeho jméno, zkratka, 
jméno hlavního řešitele, název hostující instituce, výše 
poskytnutého financování, délka projektu a jeho abstrakt. 
Vyhledávat v databázi lze podle schéma financování, roku vyhlášení 
výzvy a země hostující instituce. Databázi naleznete zde 
 
Dokumenty a informace 
 

Změny Modelových Grantových dohod od 1. 1. 2013 

Dne 14. prosince 2012 přijala Evropská komise rozhodnutí, které 
mění Modelové grantové dohody (MGA) projektů 7. RP. Cílem 
těchto změn je zajistit soulad s novým Finančním nařízením (č. 
966/2012) a představit nový (výhradně elektronický) způsob 
zasílání Formuláře C a Osvědčení o finančních výkazech. 
Změny nabydou účinnosti od 1. ledna 2013. Anglická verze MGA 
bude v dohledné době zveřejněna na Participant Portal. Další 
jazykové verze budou následovat. 
Více informací o zaváděných změnách je k dispozici v tomto 
dokumentu. 
 

Aktuální výzvy 
 
Stále jsou ještě otevřeny  
některé výzvy 7. RP 
 
Přehled všech aktuálních 
výzev naleznete na Portálu 
Evropské komise 
(Participant Portal) zde. 
 
Otevřené jsou zejména 
výzvy ve specifickém 
programu Lidé a 
Spolupráce. 
 
Výzva Intelligent Energy 
Europe 
Program Intelligent Energy 
Europe (IEE) na podporu 
rozšiřování ekologických a 
udržitelných řešení v oblasti 
energetiky, otevřel výzvu 
pro podávání návrhů 
projektů pro rok 2013. 
Rozpočet výzvy je 65 mil. €, 
uzávěrka 8. května 2013. 
Podrobnosti naleznete zde. 
 

http://www.euroacad.eu/
http://www.euroakad.eu/fileadmin/user_upload/dateien/seminars/Optimising_Income_Generation_in_Higher_Education_and_Research_Institutions_DM.pdf
http://gis.vsb.cz/gisostrava/index.php
http://erc.europa.eu/erc-funded-projects
http://www.fp7.cz/dokums_raw/note-explicative-modification-gas-17-12-2012-doc_1355836201.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls;efp7_SESSION_ID=gvRKP78hJJsx4nsG5lCLC47WVhvqmK00Jz87nNP7jQpLJn6jp2Nv!-595117945
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/
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