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ERC Synergy Grants 
 
O co se jedná? 
Program pro tým minimálně 2, maximálně 4 
výzkumníků (PIs) z jakýchkoli vědních disci-
plín, kteří chtějí dosáhnout průlomových ob-
jevů, jichž by nemohli dosáhnout, pokud by 
pracovali samostatně.  
 
Proč do projektu jít? 
ERC granty umožňují vědci finanční nezávis-
lost a vytváří mimořádné podmínky pro rea-
lizaci excelentního vědeckého výzkumu, kte-
rý vyžaduje mezioborovou spolupráci. Platí 
totéž, co u ERC Advanced Grants.  
 
Kdo může žádat? 
Skupina 2-4 výzkumníků (PI) jakéhokoli vě-
deckého zaměření, kteří jsou schopni posu-
nout hranice současného poznání. ERC gran-
ty jsou otevřeny vědcům každého věku a ná-
rodnosti, momentálně žijícím v kterékoli ze-
mi. Hostitelská 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 jednot-
livě kladeny stejné požadavky kvality jako na 
individuální 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 prostřed-
nictvím účastnického portálu podobně jako 
je to u všech ostatních projektů ERC/H2020. 
Deadline bude pravděpodobně v listopadu 
2018. 
 
 
 
 

Jak je velký rozpočet grantu? 
Maximálně můžete žádat o 10 mil. EUR 
(s možným start-up navýšením o 4 mil. EUR). 
Evropská komise hradí 100% všech uznatel-
ných a schválených přímých i nepřímých ná-
kladů projektu, není třeba, aby hostitelská 
instituce projekt kofinancovala. Nepřímé ná-
klady tvoří 25% všech přímých nákladů. 
 
Jaké podmínky musí splňovat hostitelská 
instituce? 
Součástí žádosti musí být „Letter of 
Commitment“ podepsaný rektorem UK. Hos-
titelské instituce musí každého z PI zaměst-
nat minimálně na období definované 
v grantové dohodě. Instituce musí mít sídlo 
v zemi EU nebo asociované zemi. 
 
Co dalšího důležitého je třeba mít na pa-
měti? 
Každý z PI musí: 

 Alespoň 50% svého pracovního úvaz-
ku trávit v zemi EU nebo asociované 
zemi 

 Alespoň 30% svého pracovního úvaz-
ku věnovat ERC projektu. 

 
Jaká jsou pravidla podání nebo znovu po-
dání žádosti? 
PI může podávat přihlášky do různých výzev 
ERC, ale pouze první obdržená přihláška bu-
de 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). 

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

