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O co se jedná?
Program pro tým minimálně 2, maximálně 4 
výzkumníků (PIs) z jakýchkoli vědních disciplín, 
kteří chtějí dosáhnout průlomových objevů, 
jichž by nemohli dosáhnout, pokud by pracovali 
samostatně. 

Proč do projektu jít?
ERC granty umožňují vědci finanční nezávislost 
a  vytváří mimořádné podmínky pro realizaci 
excelentního vědeckého výzkumu, který vyža-
duje mezioborovou spolupráci. Platí totéž, co 
u ERC Advanced Grants. 

Kdo může žádat?
Skupina 2-4 výzkumníků (PI) jakéhokoli vědec-
kého zaměření, kteří jsou schopni posunout 
hranice současného poznání. ERC granty jsou 
otevřeny vědcům každého věku a národnosti, 
momentálně žijícím v kterékoli zemi. Hostitel-
ská instituce musí být v  EU nebo asociované 
zemi. Jeden z  PI musí být v  přihlášce uveden 
jako „Corresponding PI“. 

Jaká jsou kritéria?
Neexistují žádná specifická kritéria výběru, 
musí jít o aktivní vědce, na které jsou jednotlivě 
kladeny stejné požadavky kvality jako na indivi-
duální žadatele o ERC granty.

Na jak dlouho se grant uděluje?
Synergy Grant se obvykle uděluje na 6 let.

Jak se o grant žádá?
Všechny žádosti musí být podány prostřednic-
tvím účastnického portálu podobně jako je to 
u všech ostatních projektů ERC/H2020. Dead-
line je obvykle v listopadu.

Jak je velký rozpočet grantu?
Maximálně můžete žádat o 10 mil. EUR (s mož-
ným start-up navýšením o 4 mil. EUR). Evropská 
komise hradí 100 % všech uznatelných a schvá-
lených přímých i  nepřímých nákladů projektu, 
není třeba, aby hostitelská instituce projekt ko-
financovala. Nepřímé náklady tvoří 25 % všech 
přímých nákladů.

Jaké podmínky musí splňovat 
hostitelská instituce?
Součástí žádosti musí být „Letter of Commit-
ment“ podepsaný rektorem UK. Hostitelské in-
stituce musí každého z PI zaměstnat minimálně na 
období definované v grantové dohodě. Instituce 
musí mít sídlo v zemi EU nebo asociované zemi.

Co dalšího důležitého je třeba 
mít na paměti?
Každý z PI musí:
•	  Alespoň 50 % svého pracovního úvazku 

trávit v zemi EU nebo asociované zemi
•	  Alespoň 30 % svého pracovního úvazku 

věnovat ERC projektu.

Jaká jsou pravidla podání nebo 
znovu podání žádosti?
PI může podávat přihlášky do různých výzev 
ERC, ale pouze první obdržená přihláška bude 
hodnocena. To platí pro všechny PIs v žádosti 
o ERC Synergy granty. Výsledek se dozvíte cca 
do 11 měsíců od podání žádosti.

Jak vypadá hodnocení žádosti?
Evaluace je třístupňová (vč. interview).
•	 hodnocení „extended synopsis“, track 

record a CV
•	 hodnocení celého projektového návrhu
•	  interview

ERC Synergy Grants



ERC Consolidator Grants ERC Advanced Grants
O co se jedná?
Program je pro vynikající výzkumné pracovní-
ky, kteří  již dosáhli vedoucích pozic v celosvě-
tovém měřítku.

Proč do projektu jít?
ERC granty umožňují vědci finanční nezávislost 
a vytváří ideální podmínky pro soustředění prá-
ce na zásadní vědecký problém s minimální by-
rokratickou zátěží. 

Kdo může žádat?
Očekává se, že o Advanced Grant bude  žádat 
aktivní výzkumný pracovník, který prokázal své 
vedoucí postavení v oboru. ERC je otevřena vý-
zkumníkům všech národností, momentálně žijí-
cím v kterékoli zemi. Hostitelská instituce musí 
být v EU nebo asociované zemi. 

Jaká jsou kritéria?
Neexistují žádná specifická kritéria výběru kro-
mě kvality. Žadatel musí být výjimečnou vědec-
kou osobností.

Na jak dlouho se grant uděluje?
Advanced Grant se uděluje na 5 let.

Jak se o grant žádá?
Všechny žádosti musí být podány prostřednic-
tvím účastnického portálu podobně jako je to 
u všech ostatních projektů ERC/H2020. Výzva 
bude pravděpodobně otevřena od poloviny 
května s uzávěrkou cca na konci srpna.

Jak je velký rozpočet grantu?
Maximálně můžete žádat o  2,5 mil. EUR  
(s  možným navýšením o  investice ve výši do 
1 mil. EUR). Evropská komise hradí 100 % všech 

uznatelných a schválených přímých i nepřímých 
nákladů projektu, není třeba, aby hostitelská in-
stituce projekt kofinancovala. Nepřímé náklady 
tvoří 25 % všech přímých nákladů.

Jaké podmínky musí splňovat 
hostitelská instituce?
Součástí žádosti musí být „Letter of Commit-
ment“ podepsaný rektorem UK. Hostitelská 
instituce musí výzkumníka zaměstnat minimál-
ně na období trvání projektu, blíže definované 
v  grantové dohodě. Instituce musí mít sídlo 
v zemi EU nebo asociované zemi.

Co dalšího důležitého je třeba 
mít na paměti?
PI musí:
•	  Alespoň 50 % svého pracovního úvazku 

trávit v zemi EU nebo asociované zemi
•	  Alespoň 30 % svého pracovního úvazku 

věnovat ERC projektu.

Jaká jsou pravidla podání nebo 
znovu podání žádosti?
V případě, že je Vaše žádost v 1. fázi hodnocena 
jako „B“, nemůžete si žádost znovu podat v ná-
sledující výzvě (za rok). Pokud v 1. fázi hodno-
cení získáte „C“, nesmíte o ERC žádat znovu po 
další dvě výzvy. Pokud jste získali hodnocení „B“ 
až v druhé fázi hodnocení, nevztahují se na vás 
žádné restrikce k znovu podání grantu. Výsledek 
se dozvíte cca do 11 měsíců od podání žádosti.

Jak vypadá hodnocení žádosti?
Evaluace je dvoustupňová.
•	 hodnocení „extended synopsis“, track 

record a CV
•	 hodnocení celého projektového návrhu

O co se jedná?
Program pro výzkumníka, který je 7 až 12 let 
od ukončení doktorského studia (výjimky jsou 
za určitých okolností možné – např. mateřská 
dovolená), má vynikající vědecké výsledky a vý-
borný výzkumný záměr.

Proč do projektu jít?
ERC granty umožňují vědci finanční nezávislost 
a vytváří mimořádné podmínky pro práci, kte-
rá by měla vyústit ve vybudování samostatné 
vědecké skupiny. Pokud můžete prokázat, že 
vaše dosavadní výsledky ovlivňují váš vědní obor 
a  chcete uplatnit svůj riskantní, ale přelomový 
výzkum, je ERC Consolidator Grant ideální vol-
bou. 

Kdo může žádat?
Výzkumník (7 až 12 let od zisku PhD.) jakéhokoli 
vědeckého zaměření, který je schopen posu-
nout hranice současného poznání. To je nutné 
doložit mimo jiné také svým CV, včetně vynikají-
cích dosavadních výsledků a popřípadě existencí 
zárodku samostatné vědecké skupiny. ERC je 
otevřena výzkumníkům všech národností, mo-
mentálně žijícím v  kterékoli zemi. Hostitelská 
instituce musí být v EU nebo asociované zemi. 

Jaká jsou kritéria?
Neexistují žádná specifická kritéria výběru kro-
mě kvality, musíte být aktivním vědcem, který 
nepřesahuje 12 let od zisku PhD.

Na jak dlouho se grant uděluje?
Consolidator Grant se uděluje na 5 let.

Jak se o grant žádá?
Všechny žádosti musí být podány prostřednict-
vím účastnického portálu podobně jako je to 
u všech ostatních projektů ERC/H2020. Výzva 
bude pravděpodobně otevřena od začátku srp-
na s uzávěrkou cca v polovině února.

Jak je velký rozpočet grantu?
Maximálně můžete žádat o 2 mil. EUR (s mož-
ným navýšením o  investice ve výši do 0,75 
mil. EUR). Evropská komise hradí 100 % všech 
uznatelných a schválených přímých i nepřímých 
nákladů projektu, není třeba, aby hostitelská in-
stituce projekt kofinancovala. Nepřímé náklady 
tvoří 25 % všech přímých nákladů.

Jaké podmínky musí splňovat 
hostitelská instituce?
Součástí žádosti musí být „Letter of Commit-
ment“ podepsaný rektorem UK. Hostitelská 
instituce musí výzkumníka zaměstnat minimál-
ně na období trvání projektu, blíže definované 
v  grantové dohodě. Instituce musí mít sídlo 
v zemi EU nebo asociované zemi.

Co dalšího důležitého je třeba 
mít na paměti?
PI musí:
•	  Alespoň 50 % svého pracovního úvazku 

trávit v zemi EU nebo asociované zemi
•	  Alespoň 40 % svého pracovního úvazku 

věnovat ERC projektu.

Jaká jsou pravidla podání nebo 
znovu podání žádosti?
V případě, že je Vaše žádost v 1. fázi hodnocena 
jako „B“, nemůžete si žádost znovu podat v ná-
sledující výzvě (za rok). Pokud v 1. fázi hodno-
cení získáte „C“, nesmíte o ERC žádat znovu po 
další dvě výzvy. Pokud jste získali hodnocení „B“ 
až v druhé fázi hodnocení, nevztahují se na vás 
žádné restrikce k znovu podání grantu. Výsledek 
se dozvíte cca do 11 měsíců od podání žádosti.

Jak vypadá hodnocení žádosti?
Evaluace je třístupňová (vč. interview).
•	  fáze: hodnocení „extended synopsis“, track 

record a CV
•	  fáze: hodnocení celého projektového návrhu
•	  interview

O co se jedná?
Program pro výzkumníka, který je 2 až 7 let od 
ukončení doktorského studia (výjimky jsou za 
určitých okolností možné – např. mateřská do-
volená), má vynikající vědecké výsledky a výbor-
ný výzkumný záměr.

Proč do projektu jít?
ERC granty umožňují vědci finanční nezávis-
lost a  vytváří mimořádné podmínky pro práci 
a  budování vlastního týmu. Pokud chcete začít 
samostatnou vědeckou dráhu s  mezinárodním 
uznáním nejvyšší kvality a  chcete uplatnit svůj 
riskantní, ale přelomový výzkum, je ERC Starting 
Grant ideální volbou. 

Kdo může žádat?
Výzkumník (2 až 7 let od zisku PhD) jakéhokoli 
vědeckého zaměření, který je schopen posunout 
hranice současného poznání. To je nutné dolo-
žit mimo jiné také svým CV, včetně dostatečné 
nezávislosti na PhD školiteli. ERC je otevřena 
výzkumníkům všech národností, momentálně ži-
jícím v kterékoli zemi. Hostitelská instituce musí 
být v EU nebo asociované zemi. 

Jaká jsou kritéria?
Neexistují žádná specifická kritéria výběru kro-
mě kvality, musíte být aktivním vědcem, v  roz-
mezí 2 až 7 let od zisku PhD.

Na jak dlouho se grant uděluje?
Starting Grant se uděluje na 5 let.

Jak se o grant žádá?
Všechny žádosti musí být podány prostřednict-
vím účastnického portálu podobně jako je to 
u  všech ostatních projektů ERC/H2020. Výzva 
bude pravděpodobně otevřena od začátku srp-
na s uzávěrkou cca v polovině října.

Jak je velký rozpočet grantu?
Maximálně můžete žádat o 1,5 mil. EUR (s mož-
ným navýšením o  investice ve výši do 0,5 mil. 
EUR). Evropská komise hradí 100 % všech uzna-
telných a schválených přímých i nepřímých nákla-
dů projektu, není třeba, aby hostitelská instituce 
projekt kofinancovala. Nepřímé náklady tvoří 
25 % všech přímých nákladů.

Jaké podmínky musí splňovat 
hostitelská instituce?
Součástí žádosti musí být „Letter of Commit-
ment“ podepsaný rektorem UK. Hostitelská 
instituce musí výzkumníka zaměstnat minimál-
ně na období trvání projektu, blíže definova-
né v  grantové dohodě. Instituce musí mít sídlo 
v zemi EU nebo asociované zemi.

Co dalšího důležitého je třeba mít 
na paměti?
PI musí:
•	  Alespoň 50% svého pracovního úvazku trávit 

v zemi EU nebo asociované zemi
•	  Alespoň 50 % svého pracovního úvazku 

věnovat ERC projektu.

Jaká jsou pravidla podání nebo 
znovu podání žádosti?
V případě, že je Vaše žádost v 1. fázi hodnocena 
jako „B“, nemůžete si žádost znovu podat v ná-
sledující výzvě (za rok). Pokud v 1. fázi hodnocení 
získáte „C“, nesmíte o ERC žádat znovu po další 
dvě výzvy. Pokud jste získali hodnocení „B“ až 
v druhé fázi hodnocení, nevztahují se na vás žád-
né restrikce k znovu podání grantu. Výsledek se 
dozvíte cca do 11 měsíců od podání žádosti.

Jak vypadá hodnocení žádosti?
Evaluace je třístupňová (vč. interview).
•	  hodnocení „extended synopsis“, track record 

a CV
•	  hodnocení celého projektového návrhu
•	  interview

ERC Starting Grants


