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ERC Starting Grants 
 
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 vý-
borný výzkumný záměr. 
 
Proč do projektu jít? 
ERC granty umožňují vědci finanční nezávislost 
a vytváří mimořádné podmínky pro práci a bu-
dování vlastního týmu. Pokud chcete začít sa-
mostatnou vědeckou dráhu s mezinárodním 
uznáním nejvyšší kvality a chcete uplatnit svůj 
riskantní, ale přelomový výzkum, je ERC Star-
ting Grant ideální volbou.  
 
Kdo může žádat? 
Výzkumník (2 až 7 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 dosta-
tečné nezávislosti na PhD školiteli. ERC je ote-
vřena 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 
kromě kvality, musíte být aktivním vědcem, 
v rozmezí 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 prostřednic-
tvím 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 2018. 
 
Jak je velký rozpočet grantu? 
Maximálně můžete žádat o 1,5 mil. EUR 
(s možným navýšením o investice ve výši do 

0,5 mil. EUR). Evropská komise hradí 100% 
všech uznatelných a schválených přímých i ne-
přímých nákladů projektu, není třeba, aby hos-
titelská instituce projekt kofinancovala. Nepří-
mé náklady tvoří 25% všech přímých nákladů. 
 
Jaké podmínky musí splňovat hostitelská 
instituce? 
Součástí žádosti musí být „Letter of Commit-
ment“ podepsaný rektorem UK. Hostitelská in-
stituce musí výzkumníka zaměstnat minimálně 
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 pamě-
ti? 
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 po-
dání žádosti? 
V případě, že je Vaše žádost v 1. fázi hodnocena 
jako „B“, nemůžete si žádost znovu podat 
v následující 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, ne-
vztahují se na vás žádné restrikce k znovu po-
dání grantu. Výsledek se dozvíte cca do 11 mě-
síců od podání žádosti. 
 
Jak vypadá hodnocení žádosti? 
Evaluace je třístupňová (vč. interview). 

1. fáze: hodnocení „extended synopsis“, 
track record a CV 

2. fáze: hodnocení celého projektového 
návrhu 

3. interview 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018_2020/erc/h2020-wp18-erc_en.pdf

