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ERC STARTING GRANT 
 

Ako sme Vás už informovali, Európska výskumná rada otvára výzvu ERC Starting Grants s očakávanou 
uzávierkou 17.10.2018. Začínajúci mladí vedci môžu prostredníctvom tohto programu získať 1,5 milióna eur 
(+500-tisíc eur na zakúpenie prístrojov a na náklady spojené s rozbehnutím tímu) 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., pričom sú povolené určité výnimky (materstvo a pod.). Podľa vzoru minulých rokov sa 
v tejto výzve očakáva okno oprávnenosti medzi 1.1.2012 a 31.12.2016. 

 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 výskumný tím pozostávajúci z ľudí 
z akejkoľvek krajiny sveta. 

 Aspoň 50 % výskumníkovho pracovného času musí byť venovaného projektu ERC a rovnaký podiel 
musí stráviť prácou v EÚ alebo v asociovanom štáte. 

 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 3170 projektov, z nich bolo podporených 403 (úspešnosť 13 %). V celom 
programe ERC vo všetkých jeho stupňoch získala SR dodnes bohužiaľ iba jeden projekt. 
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 (podľa ich kvality). 
Príklady úspešne schválených projektov nájdete na tomto linku. 
 

DATABÁZA EXPERTOV 
PRE POĽSKO 

 

Poľská národná agentúra pre 
akademickú výmenu NAWA 
(Polish National Agency for 
Academic Exchange) hľadá 
expertov na hodnotenie 
štipendijných projektov v oblasti 
mobilít vedcov, akademikov a 
študentov. Za každú ohodnotenú 
prihlášku budú hodnotitelia 
finančne odmenení. 
Informácie o jednotlivých 
programoch agentúry nájdete na 
tomto linku. 
Informáciu o výzve na 
prihlasovanie sa expertov nájdete 
tu. 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 
Prameň: https://s3.amazonaws.com/lowres.cartoonstock.com/animals-lab_rat-romance-

romantic-date-story-kkin50_low.jpg. 
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