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ERC: ADVANCED GRANTS 
 

Európska výskumná rada otvorila výzvu ERC Advanced Grants s uzávierkou 26.8.2020. Ide o najprestížnejšiu 
výzvu v európskom výskumnom priestore vhodnú pre skúsených vedcov. Rozpočet projektov je 2,5 milióna 
eur na 5 rokov (+1 milión eur na zakúpenie prístrojov a na náklady spojené s rozbehnutím tímu). Program má 
tieto základné kritériá: 

 Projekt podáva vždy jeden žiadateľ, ktorý musí byť excelentným výskumníkom s praxou a publikáciami.  

 Projekt možno podať v akejkoľvek oblasti vedy. 

 Výskum musí byť vykonávaný na univerzite/výskumnej inštitúcii členského alebo asociovaného štátu EÚ. 

 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 30 % výskumníkovho pracovného času musí byť venované projektu ERC a aspoň 50 % času 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. Úspešnosť minulej výzvy bola ca 10 % - uspeli aj 
výskumníci z Maďarska či Poľska. 
 

ERC: NOVÉ ZLOŽENIE PANELOV A VÝZVY V ROKU 2021 
 

V novom programovom období budú granty European Research Council hodnotené na základe novej 
štruktúry vedných odborov, ktorým budú zodpovedať nové panely. Viac informácií o zmenách nájdete na 
tomto linku. Nové výzvy vo všetkých programoch sa očakávajú aj v roku 2021, avšak nebudú vyhlásené skôr 
ako v januári 2021. 
 

KRÁTKODOBÝ FELLOWSHIP 
PRE ODBORNÝCH 

ASISTENTOV A DOCENTOV 
V IZRAELI 

 

Weizmannov inštitút v Izraeli 
otvoril aj tento rok svoj Visiting 
Faculty Program. V rámci neho 
môžu odborní asistenti a docenti 
z ľubovoľnej krajiny sveta stráviť 
1-3 mesiace na výskumnom 
fellowshipe na uvedenom 
inštitúte. Inštitút sa zaoberá 
rôznymi oblasťami vedy vrátane 
biochémie, chémie či 
nanotechnológií. Okrem výskumu 
je podmienkou aj zorganizovať 
seminár alebo prednášku pre 
študentov. 
Uzávierka programu je 30.9.2020. 
Pre prihlásenie sa je  nutné získať 
pozývací list od vedeckého 
pracovníka inštitútu. Viac 
informácií nájdete na tomto 
linku. 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 

 
Prameň: https://i.pinimg.com/originals/81/22/fb/8122fbf663c69aa75ed5c9a82261a45b.png. 
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