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H2020: NOVÁ VÝZVA ERA CHAIR 
 

V rámci programovej oblasti Šírenie excelentnosti a rozširovanie účasti otvára Európska komisia popri výzve 
H2020 (uplynulý Newsletter) aj výzvu H2020 ERA Chair. Ide o výzvu, v ktorej žiadateľ musí pochádzať 
z nového členského štátu EÚ, je to preto dobrá príležitosť na získanie projektu Horizont 2020 ako 
koordinátor. V SR sa aktuálne implementujú 2 takéto projekty. Cieľom výzvy je nábor excelentného vedca, 
ktorý následne založí výskumný tím a zvýšenie excelentnosti prostredia žiadateľa. 
Niektoré základné informácie o výzve: 

 výzva je otvorená pre ľubovoľnú oblasť výskumu, 

 projekt podáva jediný žiadateľ (nevyžaduje sa konzorcium), 

 uzávierka je 15.11.2018 o 17:00, 

 očakávaná dĺžka projektu je 5 rokov s rozpočtom 2,5 mil. eur, 

 excelentný vedec sa na celé obdobie na plný úväzok transparentne vyberie až počas trvania projektu 

a predpokladá sa, že bude zo zahraničia; tento musí mať garantovanú vedeckú samostatnosť pri 

tvorbe tímu, príprave projektov aj publikácií, 

 rozpočet bude použitý najmä na mzdy a cestovné náklady držiteľa ERA Chair a výskumného tímu, nie 

na výskumnú infraštruktúru či výskumnú spotrebu, 

 mzdy sa nemusia riadiť tabuľkami, Európska komisia v tomto prípade akceptuje osobné platy 

v štandardnej európskej výške. 

Bližšie informácie o výzve nájdete priamo na tejto stránke Európskej komisie. Projektové stredisko FCHPT 
minulý rok k tejto téme zorganizovalo krátky seminár, ktorého prezentáciu si môžete pozrieť tu. Pravidlá sa 
v porovnaní s minulou výzvou významne nezmenili. 
 

WORKSHOP O PÍSANÍ GRANTOV ERC 
 

Kancelária Národných kontaktných bodov Horizontu 2020 pripravuje workshop Píšeme projekt ERC – 
Starting a Consolidator grant, ktorý sa uskutoční 9. júla 2018 v Bratislave v Centre vedecko-technickych 
informácií. Workshop je otvorený výlučne pre záujemcov o podávanie projektov v schémach ERC Starting a 
Consolidator grant, ktorí chcú podať návrh projektu v rámci výziev ERC Pracovného programu 2019 - 2020. 
Viac informácií a možnosť prihlásiť sa na workshop nájdete na tejto stránke. 
   

PRIPOMIENKA: PROGRAM 
KVALITA VZDELÁVANIA 
NADÁCIE TATRA BANKY 

 

Pripomíname záujemcom, že grantový 
program Nadácie Tatra banky Kvalita 
vzdelávania má tento rok presunutú 
uzávierku už na tento piatok 
15.6.2018. Povinné prílohy Vám 
v elektronickej verzii poskytne 
Projektové stredisko FCHPT. Zároveň 
si Vás dovoľujeme požiadať o zaslanie 
podaného projektu na našu adresu 
prostredníctvom e-mailu za účelom 
evidencie. 
 

Rozpis vybraných aktuálnych 
grantových výziev z viacerých 
programov nájdete tu. 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 
Prameň: https://www.123rf.com/photo_16924588_whomever- 
pulls-the-sword-from-the-stone-gets-to-lead-this-project-.html. 
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