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NAJBLIŽŠIE VÝZVY EURÓPSKEJ VÝSKUMNEJ RADY 
 

Európska výskumná rada (ERC) schválila svoj pracovný program na rok 2018, vrátane harmonogramu 
otvorenia a uzavretia jednotlivých výziev: 

Grant Otvorenie Uzávierka 

ERC Starting Grant 
Granty pre začínajúcich vedcov, ktorí získali titul PhD. medzi 
1.1.2011 a 31.12.2015 a majú vedeckú skúsenosť 2-7 rokov. 
(1,5 milióna eur na 5 rokov) 

3.8.2017 17.10.2017 

ERC Consolidator Grant 
Granty pre pokročilých vedcov konsolidujúcich svoj výskum, 
resp. zakladajúcich svoj tím, ktorí majú vedeckú skúsenost 7-12 
rokov a získali titul PhD. medzi 1.1.2006 a 31.12.2010. 
(2 milióny eur na 5 rokov) 

24.10.2017 15.2.2018 

ERC Advanced Grant 
Granty pre významných excelentných vedcov. (2,5 milióna eur 
na 5 rokov) 

17.5.2018 30.8.2018 

ERC Synergy Grant 
Granty pre spoluprácu 2-4 špičkových tímov pro riešení 
dôležitých výskumných otázok. 
(10 miliónov na 6 rokov) 

3.8.2017 14.11.2017 

ERC Proof of Concept Grant 
Dodatočná grantová možnosť pre súčasných alebo minulých 
držiteľov projektov ERC. 

6.9.2017 
16.1.2018 
18.4.2018 
11.9.2018 

Ako vyplýva z tabuľky, ERC Starting Grant a ERC Synergy Grant sú už otvorené. Viac informácií o nich 
prinesieme v najbližších newslettroch. Pripomíname, že stále je otvorená aj tohtoročná výzva ERC 
Advanced Grant pre skúsených výskumníkov s uzávierkou 31.8.2017. 
Granty Európskej výskumnej rady sú považované za najprestížnejšie na svete, prípravu projektov 
preto treba začať s dostatočným časovým predstihom. Viac informácií nájdete priamo na stránke 
ERC. 
   

H2020: ZOZNAM PLÁNOVANÝCH BROKERAGE EVENTOV 
 

Blog Inno News pripravil prehľadný zoznam medzinárodných brokerage eventov plánovaných na 

najbližšie mesiace, na ktorých si záujemcovia môžu nájsť partnerov pre podávanie projektov Horizont 

2020 v rôznych výzvach. Zoznam je dostupný na tomto linku. 

 

1-3-MESAČNÝ VÝSKUMNÝ 
FELLOWSHIP V IZRAELI 

 

Wiezmann Institute of Science vyhlásil 
výzvu na 1- až 3-mesačné výskumné 
fellowshipy v Izraeli. Inštitút sa okrem 
iného zaoberá biochémiou, chémiou, 
matematikou či informačnými 
technológiami. Fellowship je určený 
predovšetkým pre docentov. Uzávierka 
programu je 30.9.2017. Viac informácií sa 
dozviete na tejto stránke. 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 
Prameň: https://s3.amazonaws.com/lowres.jantoo.com/animal-

kingdom-goldfish-rust-fish_tank-fish_bowl-aquarium-07639861_low.jpg. 
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