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ERC STARTING GRANTS 2022 
 

Európska výskumná rada otvorila výzvu ERC Starting Grants s uzávierkou 13.1.2022. Začínajúci mladí vedci 
môžu prostredníctvom tohto programu získať 1,5 milióna eur (+1 milión 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. (pre túto výzvu to znamená medzi 1.1.2015 a 31.12.2019). Existuje niekoľko výnimiek. 

 Projekt možno podať v akejkoľvek oblasti vedy. 

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

 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. CVTI ponúka slovenským žiadateľom mentoring, o ktorom 
sa viac dozviete tu a o súvisiacom grante Nadácie ESET v článku nižšie pri „úsmeve“. 
 

HORIZONT EURÓPA: WEBINÁR O PRÁVNYCH ASPEKTOCH V PROJEKTOCH 
 

V rámci projektu Medzinárodného vyšehradského fondu spoluorganizuje Projektové stredisko FCHPT STU v 
Bratislave v spolupráci so zahraničnými partnermi v stredu 15.12.2021 o 10:00 webinár na tému „Kľúčové 
právne otázky v Horizonte Európa a príležitosti v EUREKA a EIT“. Viac informácií o podujatí a možnosť prihlásiť 
sa nájdete tu. 
Zoznam v budúcnosti plánovaných seminárov v rámci tejto akcie nájdete na tomto linku. 
 

NADÁCIA ESET: GRANT 
NA MENTORING PRE ERC 

 

V súvislosti s výzvami ERC 
spustila Nadácia ESET grantovú 
výzvu Mentoringová iniciatíva 
ERC pre slovenskú vedeckú 
komunitu. Uzávierka výzvy je 
21.1.2022. Nadácia poskytne 
štipendium za účelom pokrytia 
nákladov na komplexný 
mentoring pre spolu 6 
individuálnych žiadateľov, 
pôsobiacich v slovenských 
vedeckých inštitúciách, do 
výšky 5 000 eur na jedného 
vedca/podávateľa projektu. 
Projekt ERC treba podať do 3 
rokov. 
Viac informácií nájdete na 
tomto linku. 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 

Prameň: https://bratm.najky.webnoviny.sk/cache/large/uploads/2012/12/397606-
511638542202424-448764657-n.jpg?i=3387. 
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