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ERC STARTING GRANT 
 

Ako sme Vás už informovali, Európska výskumná rada otvorila výzvu ERC Starting Grants 
s uzávierkou 17.10.2017. Začínajúci mladí vedci môžu prostredníctvom tohto programu získať 1,5 
milióna eur (+500-tisíc na zakúpenie prístrojov) na svoj výskum na 5 rokov. Program má tieto 
základné kritériá: 

 Projekt podáva vždy jeden žiadateľ, ktorý musí mať 2- až 7-ročnú vedeckú skúsenosť od 
získania titulu PhD. S určitými výnimkami (materstvo a pod.) mal byť titul PhD. získaný medzi 
1.1.2011 a 31.12.2015. 

 Projekt možno podať v akejkoľvek oblasti vedy. 

 Výskum musí byť vykonávaný na univerzite/výskumnej inštitúcii členského alebo 
asociovaného štátu EÚ. (Asociované štáty aktuálne sú Albánsko, Arménsko, Bosna 
a Hercegovina, Čierna Hora, Gruzínsko, Island, Izrael, Macedónsko, Moldavsko, Nórsko, 
Srbsko, Švajčiarsko, Tunisko, Turecko a Ukrajina. V programe sú zahrnuté aj Faerské ostrovy.) 

 Žiadateľ musí mať aspoň 1 významnú publikáciu ako hlavný autor. 

 Financovať možno personálne náklady, cestovné výdavky, materiál, prístroje a pod. 

 Grant získa univerzita, pričom o financiách musí plne autonómne vedieť rozhodovať žiadateľ 
(výskumník). Výskumník si následne môže vytvoriť nový tím z ľudí z akejkoľvek krajiny sveta. 

 Aspoň 50 % výskumníkovho pracovného času musí byť venovaného projektu ERC. 

 ERC nepredpokladá nijaké spolufinancovanie – hradí sa 100 % výskumných nákladov 
a navyše 25 % paušál na nepriame náklady. 

Viac informácií sa dozviete priamo na stránke ERC. 
V uplynulej výzve bolo podaných 2935 projektov, z nich bolo podporených 325. Je nutné mať na 
pamäti, že výskumníci, ktorí podajú najslabšie hodnotené projekty, budú ERC vyradení z podávania 
ďalších projektov v danej výzve na nasledujúce 1 až 2 roky. 
   

PRÍRUČKA O FINANCOVANÍ EÚ 
 

Európska komisia zverejnila novú verziu svojej Príručky o financovaní, z ktorej sa záujemcovia 

dozvedia o jednotlivých typoch grantových programov aj s uvedením priamych linkov na ne. Dostupná 

je na tejto adrese. 

 

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO 
V HORIZONTE 2020 

 

Vzhľadom na blížiaci sa odchod Spojeného 
kráľovstva z EÚ sa množia otázky ohľadom 
postavenia inštitúcií z tejto krajiny 
v projektoch Horizont 2020. Podľa 
oficiálneho vyjadrenia vlády Spojeného 
kráľovstva je zaručená finančná podpora 
všetkým britským účastníkom pre 
projekty, ktoré boli/budú podané pred 
dátumom vystúpenia z EÚ (plánovaný na 
marec 2019). Toto sa vzťahuje na 
jednokolové výzvy, dvojkolové výzvy ako 
aj na iné vedecké programy EÚ. Nie je 
preto nijaký dôvod vyhýbať sa partnerstvu 
s britskými inštitúciami. 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 
Prameň: http://www.radschool.org.au/magazines/ 

Vol54/Images/Aircraft%20joke%202.jpg. 
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