
 

Ročník 2016, číslo 41, 24. 10. 2016 
 

NEWSLETTER PROJEKTOVÉHO STREDISKA 

   

GRANTY EURÓPSKEJ VÝSKUMNEJ RADY 
 

Základné informácie a rozdiely medzi jednotlivými typmi grantov Európskej výskumnej rady (ERC): 
 

 Starting Grants Consolidator Grants Advanced Grants 

Cieľová skupina Výskumníci 2-7 rokov 
po ukončení PhD., na 
národnosti nezáleží. 

Výskumníci 7-12 rokov 
po ukončení PhD., na 
národnosti nezáleží. 

Lídri v jednotlivých 
oblastiach vedy bez 
ohľadu na národnosť. 

Podmienky Aspoň 1 významná 
publikácia ako hlavný 
autor, a to bez 
školiteľa PhD. práce. 

Niekoľko významných 
publikácií. Potenciál 
pre výskumnú 
nezávislosť. 

Aktívny vedec, 
významné výskumné 
výsledky v posledných 
10 rokoch. 

Rozpočet 1,5 milióna EUR 2 milióny EUR 2,5 milióna EUR 

Finančné podmienky 100 % priamych nákladov na výskum a 25 % navyše na nepriame náklady. 

Lokalita výskumu Členské štáty EÚ alebo asociované štáty EÚ pre Horizont 2020 (aktuálne 
Albánsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Faerské ostrovy, 

Gruzínsko, Island, Izrael, Macedónsko, Moldavsko, Nórsko, Srbsko, 
Švajčiarsko, Tunisko, Turecko a Ukrajina). 

Dĺžka projektu do 5 rokov 

Najbližšia uzávierka jeseň 2017 9. február 2017 31. august 2017 
 

Žiadosť o grant predkladá jediný riešiteľ v menej hostiteľskej inštitúcie ako žiadateľa. Dotácia sa 
následne poskytne tejto inštitúcii. Predpokladá sa, že hlavný riešiteľ následne zamestná ďalších. 
Riešiteľ v čase podávania žiadosti nemusí byť zamestnaný na hostiteľskej inštitúcii. Viac informácií 
nájdete na tejto stránke. 
   

NÁRODNÝ ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM – UZÁVIERKA 31.10.2016 
 

Pripomíname, že 31.10.2016 je každoročná jesenná uzávierka Národného štipendijného programu 
SR. Doktorandi môžu žiadať o štipendium na študijný/výskumný pobyt kdekoľvek vo svete a iní 
akademici o úhradu cestovných nákladov pri aspoň mesačných pobytoch. Viac informácií nájdete tu. 
   

ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 
Prameň: http://simonsingh.net/wp-content/uploads/2010/12/Baloo.jpg. 

 PODUJATIE „VODA, 
VEDOMOSTI A INOVÁCIE 
V DUNAJSKOM REGIÓNE“ 

 

V rámci slovenského predsedníctva 
v Rade EÚ sa v dňoch 3.11.-
4.11.2016 v Slovenskom národnom 
divadle (nová budova) uskutoční 
podujatie Innovative Flows - Water, 
Knowledge and Innovation in the 
Danube Region. Zahŕňa veľké 
množstvo zaujímavých hostí a jeho 
súčasťou budú aj workshopy na 
témy spojené s vodou 
a financovaním výskumu 
v dunajskom regióne. 
Zaregistrovať sa je možné do 
31.10.2016. Viac informácií nájdete 
na tejto stránke. 

https://erc.europa.eu/funding-and-grants
http://www.stipendia.sk/sk/aktuality/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-letny-semester-akademickeho-roka-2016/2017-je-otvorena
https://www.b2match.eu/danube-forum-bratislava

