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Prezentace a videozáznam z Národního informačního dne ke
grantům ERC, 15. listopadu 2022
Dne 15. listopadu 2022 uspořádalo TC Praha ve spolupráci s ERCEA, Univerzitou Karlovou a Expertní skupinou
na podporu žadatelů ve výzvách ERC Národní informační den ke grantům ERC. Událost, letos výjimečně pořádaná
v hybridní formě, přilákala na 200 účastníků.

Největší akci věnovanou příležitostem, které vědcům nabízí Evropská rada pro výzkum, zahájily svými úvodními proslovy
rektorka Univerzity Karlova, prof. Milena Králíčková, a předsedkyně AV ČR, prof. Eva Zažímalová. O nástrojích, které
vyvíjí ERC na podporu zapojení států s nižší účastí v rámcových programech, tzv. wideningových zemí, seznámila
účastníky členka Vědecké rady ERC, dr. Alice Valkárová. Prof. Zdeněk Strakoš (MFF UK), koordinátor Expertní
skupiny na podporu žadatelů ve výzvách ERC, společné iniciativy UK a AV ČR, která napomáhá zvyšovat připravenost
českých uchazečů o nejvýznamnější individuální granty EU, ve své řeči poukázal na transformativní vliv ERC a
hraničního výzkumu na českou vědu.

Následovaly prezentace o pravidlech účasti a procesu hodnocení projektových návrhů, a to jak z pohledu hodnotitele
(prof. Michal Hocek, ÚOCHB AV ČR, PřF UK), tak zevnitř očima ERCEA (doc. Jana Šifta). Akci završila diskuse
řešitelů projektů ERC (doc. Alena Zíková, BC AV ČR; prof. Matthew Rampley, FF MU; dr. Ondřej Dušek, MFF UK)
a zástupců českých hostitelských institucí (Adéla Jiroudková, UK; Ladislav Čoček, MU) moderovaná doc. Pavlem
Jelínkem (FZÚ AV ČR) o možnostech zvýšení úspěšnosti ČR v soutěžích ERC a roli samotných institucí v procesu
přípravy projektových návrhů.

Záznam z Národního informačního dne je dostupný na Youtube kanálu TC Praha   zde .

NOVÁ BROŽURA Granty Evropské rady pro výzkum (ERC)
Technologické centrum Praha představuje novou brožuru ze série   VADEMECUM – Granty Evropské rady pro výzkum
(ERC).
Tato publikace je určena nejen žadatelům o granty ERC, ale i jejich řešitelům, stejně jako projektovým manažerům, a
to jak ve fázi přípravy projektů, tak při jejich implementaci. Nabízí rychlou orientaci v pěti typech grantů ERC, informuje
o způsobu předkládání projektových návrhů a jejich hodnocení, představuje základní principy financování grantů ERC
vč. vykazování nákladů, reportování, kontrol a auditů a v neposlední řadě také stručně shrnuje otázky etiky, otevřené
vědy, šíření a využití výsledků výzkumu i práva k duševnímu vlastnictví. Obsahuje užitečné rady a tipy shromážděné
národními kontaktními pracovníky (NCP) při jejich každodenní práci a především díky spolupráci se členy   Expertní
skupiny na podporu žadatelů ve výzvách ERC , dalšími hodnotiteli a držiteli grantů ERC.

2022 ERC applicants´ workshop on PREPARATION OF A
COMPETITIVE PROPOSAL (PART 1), 23. - 27. května 2022
Technologické centrum ve spolupráci s Univerzitou Karlovou a Expertní skupinou na podporu žadatelů ve výzvách ERC
pořádají v květnu 2022 první ze série on-line workshopů pro žadatele o ERC Starting a Consolidator granty (případně
i Synergy a Advanced granty) věnované přípravě projektových návrhů. Workshop je otevřen pouze těm uchazečkám a
uchazečům, kteří intenzivně pracují na projektových návrzích, které hodlají podat do jedné z výzev Pracovního programu
2023. Termíny konání workshopu budou potvrzeny dle finálního počtu účastníků, kteří splní podmínky účasti.
Workshop se bude skládat z individuálních prezentací výzkumných myšlenek a z diskuze s členy Expertní skupiny na
podporu žadatelů ve výzvách ERC (EG) a dalšími hodnotiteli projektů ERC neaktivními v daném roce výzvy, případně s
dalšími experty v oblasti výzkumu přihlášených účastníků. Podmínkou účasti je registrace a zaslání abstraktu, životopisu
a dosavadních výsledků do 11. dubna 2022. Detailní požadavky budou zveřejněny v nejbližších dnech.

Předběžné termíny výzev pro rok 2023

https://www.youtube.com/watch?v=QzcnEuTu91k&amp;amp;list=PLr4g35Nh67miROAOzmizl_kJzOgBNDIap
https://www.horizontevropa.cz/cs/struktura-programu-he/excelentni-veda/evropska-rada-pro-vyzkum/informace/yiifnews/1516/nova-brozura-granty-evropske-rady-pro...
https://www.horizontevropa.cz/cs/struktura-programu-he/excelentni-veda/evropska-rada-pro-vyzkum/informace/yiifnews/1516/nova-brozura-granty-evropske-rady-pro...
https://www.horizontevropa.cz/cs/struktura-programu-he/excelentni-veda/evropska-rada-pro-vyzkum/expertni-skupina-erc/informace
https://www.horizontevropa.cz/cs/struktura-programu-he/excelentni-veda/evropska-rada-pro-vyzkum/expertni-skupina-erc/informace
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ERC zveřejnila předběžné termíny výzev pro rok 2023. Po dvou letech se tak vrací k původnímu kalendáři (z předchozího
rámcového programu H2020). Termíny podléhají schválení v Pracovním programu ERC pro rok 2023 a mohou se ještě
mírně změnit.
Starting Grants | ERC-2023-StG Open: 12/07/2022 Deadline: 25/10/2022
Consolidator Grants | ERC-2023-CoG Open: 28/09/2022 Deadline: 02/02/2023
Advanced Grants | ERC-2023-AdG Open: 08/12/2022 Deadline: 23/05/2023
Podrobnosti naleznete na stránkách    ERC

On-line workshop pro žadatelky a žadatele o granty ERC s
podtitulem JAK PŘIPRAVIT KOMPETITIVNÍ PROJEKTOVÝ
NÁVRH
Rádi bychom Vás informovali o konání prvního ze série on-line workshopů pro žadatelky a žadatele o granty ERC
s podtitulem JAK PŘIPRAVIT KOMPETITIVNÍ PROJEKTOVÝ NÁVRH, který organizuje Technologické centrum ve
spolupráci s Univerzitou Karlovou a Expertní skupinou na podporu žadatelů ve výzvách ERC.
Workshop se bude tento rok konat předběžně ve dnech 27. a 29. září (dle počtu registrovaných, resp. pozvaných
účastníků) a je určen pouze těm žadatelkám a žadatelům, kteří již intenzivně pracují na svých projektových návrzích,
které hodlají podat do jedné z výzev   Pracovního programu 2022 . Stručné informace o novém systému workshopů
a podmínky účasti pro první workshop naleznete v   samostatné pozvánce  a na příslušné webové stránce   ZDE .
Registrace bude uzavřena 22. srpna (23:59).
Pro přípravu požadovaných podkladů je k dispozici nová webová stránka Expertní skupiny na podporu žadatelů ve
výzvách ERC   ZDE . Veškeré potřebné informace lze však najít v příručkách a v šablonách projektových návrhů (viz
odkazy v samostatné pozvánce).
Důležité!
V pozvánce je jasně řečeno, že žadatelky a žadatelé by měli informovat co nejdříve instituci, na které chtějí realizovat
výzkum v rámci projektu ERC, o svém úmyslu podat grant ERC. Od budoucích hostitelských institucí očekáváme,
že budou nápomocny uchazečům a uchazečkám o grant ERC při přípravě požadovaných podkladů. Tímto prosíme
kontaktní osoby pro ERC o zaslání seznamu žadatelů a žadatelek do 22. srpna na e-mailovou adresu erc.es@tc.cz.

Expertní skupina ERC
Univerzita Karlova a Akademie věd ČR vytvořily expertní skupinu složenou z odborníků, kteří poskytují, ve spolupráci
s Technologickým centrem AV ČR a kontaktními osobami na jednotlivých institucích, podporu ERC žadatelům. Více o
fungování expertní skupiny naleznete   zde  nebo kontaktujte ERC kontaktní osobu na UK   Adélu Jiroudkovou.

Mock interview pro žadatele o ERC Starting granty ve výzvě
2021
TC AV ČR bude i letos organizovat pro žadatele o ERC Starting granty, kteří postoupili do 2. kola ve výzvě ERC-
ST-2021, cvičné pohovory („mock interviews“). Termín konání cvičných pohovorů bude stanoven na základě termínů
jednání odborných panelů ERC. V případě zájmu prosím kontaktujte Zuzanu Čapkovou (   capkova@tc.cz  ), národní
kontaktní osobu pro granty ERC.

Harmonogram výzev ERC 2022
Aktuálně běžící výzvy najdete vždy na    stránkách European Research Council .

Starting Grants | ERC-2022-StG Open: 23/09/2021 Deadline: 13/01/2022
Consolidator Grants | ERC-2021-CoG Open: 19/10/2021 Deadline: 17/03/2022
Advanced Grants | ERC-2021-AdG Open: 20/01/2022 Deadline: 28-04-2022

Harmonogram výzev ERC 2021
Starting Grants | ERC-2021-StG Open: 25-02-2021 Deadline: 12-03-2021
Consolidator Grants | ERC-2021-CoG Open: 11-03-2021 Deadline: 20-04-2021
Advanced Grants | ERC-2021-AdG Open: 20-05-2021 Deadline: 31-08-2021

Podané ERC projekty na UK v roce 2021
Ve výzvě ERC-2021-StG bylo podáno na UK celkem 17 projektů.
Ve výzvě ERC-2021-CoG bylo podáno na UK celkem 5 projektů.

Ve výzvě ERC-2021-StG bylo celkem podáno 4.056 žádostí, což představuje 24% nárůst oproti předchozí výzvě. Nejvíce
žádostí bylo podáno v oblasti věd o neživé přírodě (1,754 - 43.2%), téměř 40% žádostí podaly ženy. V pracovním
programu je na tuto výzvu vyčleněno 619 mil. euro - předpokládá se, že bude podpořeno 413 projektů.
Ve výzvě ERC-2021-CoG bylo celkem podáno 2.648 žádostí, což představuje 5,6% nárůst oproti předchozí výzvě. V
pracovním programu je na tuto výzvu vyčleněno 633 mil. euro - předpokládá se, že bude podpořeno 317 projektů.

https://erc.europa.eu/news/calls-2023-tentative-dates
https://www.horizontevropa.cz/cs/struktura-programu-he/excelentni-veda/evropska-rada-pro-vyzkum/kalendar/yiifcalendarevent/127
https://www.horizontevropa.cz/cs/struktura-programu-he/excelentni-veda/evropska-rada-pro-vyzkum/expertni-skupina-erc/informace
https://horizontevropa.cz/cs/struktura-programu-he/excelentni-veda/evropska-rada-pro-vyzkum/expertni-skupina-erc/informace
mailto:adela.jiroudkova@ruk.cuni.cz
mailto:capkova@tc.cz
https://erc.europa.eu/
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Zveřejněn Průvodce pro hodnotitele ERC Starting a
Consolidator grantů 2021
ERC zveřejnila průvodce pro hodnotitele (  Guide for Peer Reviewers ) ERC Starting a Consolidator grantů, který je
platný v rámci pracovního programu ERC pro rok 2021.

30.listopadu - 1.prosince 2020
Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Univerzitou Karlovou v Praze si Vás dovolují pozvat na workshop
pro žadatele o granty Evropské rady pro výzkum (ERC) na téma JAK NAPSAT KOMPETITIVNÍ NÁVRH ERC
PROJEKTU?, který se uskuteční ve dnech 30. listopadu a 1. prosince 2020. Workshop se bude letos konat vzhledem
k epidemiologickému vývoji on-line.   ZDE  naleznete předběžný program akce, který obsahuje odkaz na registraci a
instrukce pro zájemce o účast. Informace k akci najdete rovněž na   webových stránkách TC AV . Podmínkou účasti je
zaslání CV (max. 2 pages), krátký abstrakt návrhu projektu (max. 2 000 characters).

říjen 2019

Výzva ERC Consolidator Grants je otevřena, a to až do 4. února 2020. Pokud se chystáte podat projekt do této
výzvy, spojte se co nejdříve s   Adélou Jiroudkovou , univerzitním kontaktním bodem pro ERC.

říjen 2019

Na UK bylo do letošní výzvy ERC Starting Grants podáno 14 velmi kvalitních návrhů.

září 2019

Filip Kolář z Přírodovědecké fakulty obdržel ERC Starting grant

  Tisková zpráva UK ,   zpráva PřF ,   stránky týmu Filipa Koláře ,   vedavyzkum.cz

říjen 2018

Jaroslav Nešetřil z MFF obdržel ERC Synergy Grant

  Tisková zpráva UK ,   zpráva MFF ,   zpráva ČT24 ,   vedavyzkum.cz ,   European Research Council

červenec 2018

Matyáš Fendrych z Přírodovědecké fakulty a Ondřej Pejcha z Matematicko-fyzikální fakulty obdrželi ERC
Starting Grant

  Tisková zpráva UK ,   zpráva PřF ,   zpráva MFF ,   vedavyzkum.cz ,   stránka týmu Ondřeje Pejchy

září 2017

Jiří Klimeš z MFF obdržel ERC Starting grant

  zpráva MFF ,   vedavyzkum.cz ,   TC AV ČR

https://www.h2020.cz/cs/vynikajici-veda/evropska-vyzkumna-rada-erc/akce/on-line-erc-applicants-workshop-on-how-to-write-a-competitive
mailto:adela.jiroudkova@ruk.cuni.cz
https://cuni.cz/UK-9926.html
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/aktuality/juniorsky-erc-grant-putuje-na-katedru-botaniky?fbclid=IwAR1k56uzX97KZSzQTF7eeSqMuCoIvhGLxytcc_0P5wPT-URNV1otzufF6GE
https://botany.natur.cuni.cz/ecolgen/
https://vedavyzkum.cz/granty-a-dotace/granty-a-dotace/v-prestizni-vyzve-erc-starting-grants-uspel-jediny-cech
https://www.cuni.cz/UK-9368.html?fbclid=IwAR1pw1h1aK_yrUQWCXOQTUryJdgQp60--ofdLdWC-3iz_90vsepFwYRf7aE
https://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2018-10-erc/
https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/2632694-cesky-matematik-nesetril-dostal-prestizni-grant-erc-pres-50-milionu-korun
https://vedavyzkum.cz/granty-a-dotace/granty-a-dotace/novy-erc-grant-putuje-na-univerzitu-karlovu
https://erc.europa.eu/news/erc-2018-synergy-grants-examples
https://www.cuni.cz/UK-9187.html
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/aktuality/matyas-fendrych-ziskal-erc-starting-grant
https://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2018-07-erc/
https://vedavyzkum.cz/granty-a-dotace/granty-a-dotace/cr-ziskala-5-prestiznich-erc-starting-grants
http://utf.mff.cuni.cz/~pejcha/index.php/2018/07/29/erc-starting-grant-for-our-group/
https://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2017-08-erc/
https://vedavyzkum.cz/granty-a-dotace/granty-a-dotace/vyhlaseni-starting-grants-evropske-vyzkumne-rady
https://www.tc.cz/cs/novinky/gratulujeme-uspesnym-zadatelum-o-grant-evropske-vyzkumne-rady

