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ERC ADVANCED GRANTS 
 

Európska výskumná rada otvorila výzvu ERC Advanced Grants s uzávierkou 31.8.2021. 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 dlhoročnou praxou 
a kvalitnými publikáciami ako hlavný autor.  

 Projekt možno podať v akejkoľvek oblasti vedy. 

 Výskum musí byť vykonávaný na univerzite/výskumnej inštitúcii členského alebo asociovaného štátu EÚ 
(Annex 3). 

 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 
a financovať ich z rozpočtu projektu. 

 Aspoň 30 % výskumníkovho pracovného času musí byť venovaného 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 na stránke výzvy. 
 

DANUBIUS YOUNG SCIENTIST AWARD 2021 
 

Súťaž Danubius Young Scientist Award bola vyhlásená aj tento rok. Do súťaže sa môžu prihlásiť pracovníci, 
ktorí získali titul (Ing. alebo PhD.) maximálne pred 5 rokmi. Kritériami sú: 

 vedecká excelentnosť a inovatívny prístup v akademickej práci, 

 tematická relevantnosť vedeckej práce problémom/agende podunajského regiónu, 

 relevantnosť vedeckej práce mimo štátnych hraníc a 

 potenciál kandidáta (meraný publikáciami, projektami, medzinárodnou spoluprácou a pod.). 
Uzávierka nominácií je 15.6.2021. Viac informácií nájdete na tomto linku. 
 

PRIPOMIENKA: VEGA A KEGA 
 

Pripomíname potenciálnym žiadateľom, že 
uzávierka tohtoročných výziev VEGA a KEGA je 
už budúci pondelok 7.6.2021 o 14:00. Ako v 
uplynulých rokoch, aj teraz sa na ministerstvo 
zasiela iba potvrdenie o podaní projektu 
(jedna strana vygenerovaná systémom), ktoré 
treba v rámci daného termínu priniesť na 
Projektové stredisko podpísané hlavným 
riešiteľom. Podpis štatutára (prodekan prof. 
Polakovič) a včasné odoslanie ministerstvu 
zabezpečíme. 
Zároveň žiadame podávajúcich o zaslanie 
kompletnej elektronickej verzie projektu do 
oficiálneho termínu uzávierky na 
jana.zavacka@stuba.sk. 
Viac informácií o postupe podávania 
projektov a základné podmienky nájdete 
v Newslettri 18/2021. 

 
 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
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